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KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING
van Donderdag 24 December 1908.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.
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Ingekomen stukken, yi. 491.

Mej. TiXE Tammks: ,,Ovur Dipsaean en Dijjsacotine, een nieuw chromugcen en een nieuwe

kleurstof der Dip.suseiie". (Aangeboden door de Heeien J. W. Moll en F. A. F. C. Went), p. 492.

Jan Lik Vuif.s: „Over bicuspidale krommen van den vierden graad", p. 494.

K. II. BüciiNKit on Mej. B. J. Karstek: „Over het stelsel broomwaterstol' en bromium".

(Aangeboden door de Heeien A. F. Holle.max en J. D van der Waals), p. 500.

J. D. VAN der Waals : „Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels". XII, p. 504.

W. Kai'ïeyn: „Over een stelling van P.\ini,evé", p. 521.

A. J. P. van den Broek ; „Over de ontwikkelingsgeschiedenis van het urogenitaalkunaal

(urethraj bij den man". (Aangeboden door de Heeren L. Bolk en G. C. J. Vosmaeu, p. 535.

(Met 1 plaat).

P. Zeeman: ,,De v.et van verplaatsing van de middelste lijn van een triplet", p. 541.

A. K. M. NoYoxs : „Over waarnemingen aan het electro-myograni en vorm-myogram onder

den invloed van de vermoeienis". (Aangeboden door de Meeren H. Zwaardemaker en C. A.

Pkki-i.iiaring), p. 545. (Alet I plaat).

L. S. (jEiNSTEirs: "Statistisch mechanisi-he theorie der eajiillariteit". Aangeboden door de

lleeren II. A. LouKXrz en II. Ka.merlingi[ Onnks), 552.

A. F. HoLLEMAN en ,^. .1. 1'olau: „Over de sulfoneering van benzolsnll'ozuur", ]). 5S9.

Aanbieding van boekgijsehenken, p. 581.

Errata, p. 581.

Het Proces-Verhaal der voi'ige xergadering wordt gelezen en

goedgekenrd.

Ingekomen is bericht van de Heeren Schoute, Haga, Hoogewerff,

Kameki:ingii Onnks en Koorders, dat zij verhinderd zijn de verga-

dering liij Ie wonen.
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Scheikunde — De Heer Moi.l biedt uit luuiiii van JMejulïrouw

T. ÏAMMES een mededeeling aan over: „Dipsacan en JJiii.sa-

cotine, een nietun chromoyeen eii een nieuwe kleurstof der

Dipsaceae".

(Mede aangeboden door deu Heer Went).

Wanneer bladeren van Dipsiicus si/hesfris gedurende eenige uren

in een voclitige ruimte tot een tem[)erataur van ongeveer 60"^ L\

worden verwarmd, kleuren ze zich mooi donkerblauw. Dit versciiijn-

sel. dat toevallig eens mijn aandacht trok, heb ik nader onderzocht.

Daarbij heb ik de \oorwaarden voor het ontstaan van de blauwe

klenrstof, het dipsucotine, bestudeerd, \erder de eigenschappen (hiar-

van, en de eigenschappen van hel chromogeen, het (lipxdCKu, zijn

lokalisatie in de plant en de verspreiding in het pianteiu-ijk. Tevens

heb ik het voorkomen van de dipsucaxe, liet cin'onH)geen sj)litsende

enzym, nagegaan.

De voornaamste resultaten van dit onderzoek wil ik hier in 't

kort meedeelen ; een uitvoeriger verhandeling over dit onderwerp

wordt in het Recueil des Trav. bot. Néerl. Vol. V, 1908 gepubliceerd.

Het onderzoek, dat hoofdzakelijk gedaan werd met wortelbladeren

van Dlpsacus sylve-'itris en fullonuni, heeft geleerd, dat \oor de

vorming van de blauwe kleurstof verwarming tot minstens 35° C.

en aanwezigheid van water en van zuurstof noodig is.

Bij temperaturen tusschen 35^ en 100° C. ontstaat het dipsacotine

en wel des te sneller, naarmate de temperatuur hooger is. Het vormt

zich eerst na den dood van het blad. In de levende jilant ontstaat,

zelfs wanneer die verscheidene dagen aan een temperatuur van

35^— 40° C. \vordt blootgesteld, geen blauw ; eerst wanneer de plant

begint af te sterven treedt de kleurstof in de reeds gestorven bladeren op.

Worden bladeren bij een temperatuur boven 35^ C. zeer snel

gedroogd, dan vormt zich geen dipsacotine of in zeer geringe hoe-

veelheid ; bevinden de bladeren zicli echter bij de verwarming in

een vochtige omgeving dan kleuren ze zich blauw.

Eveneens blijft de blauwkleuring achterwege wanneer zuurstof

ontbreekt. Daar het uiterst moeilijk gaat de bladeren volkomen

lucht vrij te maken, heb ik het bewijs \oor de noodzakelijkheid van

de zuurstof op andere wijze gegeven. Het chromogeen kan namelijk

met warm water uitgetrokken worden. Wordt nu dit extrakt in een

volkomen van de lucht afgesloten ruimte verwarmd, dan woi'dt ook

na dagen geen dipsacotine gevormd. Zoodra echter dit extrakt

aan de lucht wordt verhit, ontstaat daarin in korten tijd het blauw.
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De vorming van het dipsai'usi)Iainv gaat dus met een oxydatie ge-

paard. Het onderzoek heeft echter geleerd dat de kleurstof niet

direkl door oxvdatie uit het dipsacan ontstaat. Er vormt zich eerst

een tu.ssclienprodukt, merkhaar doordat het lifhtgeel gekleurile extrakt

bij verwarming in een van de lucht afgesloten ruimte geelrood

wordt, en deze geelroode vloeistof de eigenschap gekregen heeft zich

ook zonder verwarming blauw Ie kleuren. Er heeft dus blijkbaar

bij het ontstaan van het dipsacotinc uit het dipsacan eerst een che-

mische omzetting plaats, die alleen bij verwarming geschieden kan
;

terwijl de daaro[) volgende oxydatie ook bij gewone temperatuur

plaats kan liebben, hoewel \ei-warming haar sterk bevordert.

Omtrent de eigenschappen van het dipsacotine wil ik alleeii mee-

deelen, dat deze kleurstof oplosbaar is in water, ontleed wordt door

zwavelzuur onder vorming van een geelrood produkt, en dat ze door

het licht wordt ontleed : alle drie punten waarin ze van indigo

verschilt.

Het clu'omogeen, het dipsacan, wordt door zuren en ba.sen ontleed,

alleen in zwak zure oplossing, zooals in het extrakt, is het] bestaan-

baar. Er \(irmt zich echter zelts bij verwarming met znren of basen

niet liet omzettingsprodukl, dat door oxydatie dipsacotine levert. Dit

ontstaat uit liet dipsacan, behalve door verwarming boven 35° C, bij

gewone temperalinir door de dipsacase, liet in de plant aanwezige

enzym. Dit \erklaai-t wellicht de vroeger door de Vrirs ') gedane

waarneminu, dat uitgeperst sap van Dqjsuncs fuUonuiii na eenige

dagen aan de lucht zwart wordt. Waarschijnlijk bevinden zich in

het sap zoowel liet chromogeen als het enzym en wordt het dipsacan

door het enzym ontleed. Dat de kleur na oxydatie zwart en niet

blauw is, is misschien toe te schrijven aan andere aanwezige stolfen

of andere tegelijk optredende chemische omzettingen.

Het dipsacan komt in alle organen, tot zelfs in de bloem en het

zaad \oor, en alle weefsels, behalve het merg van den .stengel bevat-

ten het. De celwand is waarschijnlijk dipsacanvrij, daar deze zich

niet blauw kleurt.

De hoeveelheid van het in do verschillende organen aanwezige

chromogeen hangt van in- en uitwendige oorzahen af. Jonge, krachtig

groeiende deelen bevatten het meest. Onder gunstige levensomstan-

digheden is de hoeveelheid grooter dan onder ongunstige ; liij tempe-

raturen, die de levensgrenzen der [dant naderen, is de hoeveelheid

van het dip.sacan geringer. Het licht oefent geen direkten invloed op

de aanwezigheid van het chromogeen uit. In 't duister \erdwijnt

') HuGO DE Vries, Een middel tegen het biuin wurden vau plantendcelen bij het

vervaardigen van praeparalen op spiritus. Maandbl. v. Natuurw. 1886, Nu. 1.
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het dipsacan niet uit de bladeren, maar liet ontstaat wel in de nieuw

gevormde, volkomen geëtioleerde. Het dipsacan staat dus niet onmid-

dellijk in verband met de koolzuurassimilatie. Veeleer speelt dit

chromogeen een rol in de stofwisseling, en daar het in zoo groote

iioeveelheid in de plant en vooral in krachtig groeiende deelen voor-

komt, moet het wel een voor de plant belangrijke stof zijn. Ik stel

mij voor, dat het dipsacan in de plant voortdurend gevormd en ont-

leed wordt, en dat het omzettingsprodukt, en wel zeer waarschijnlijk

het produkt, dat door oxjnlatie dipsacotine levert, bij verschillende

levensprocessen wordt gebruikt. Op die plaatsen, waar het uoodig

is, wordt het door het enzym uit het aanwezige dipsacan gevormd

en daar het in de levende plant niet tot dipsacusblauw geoxydeerd

wordt, moet men besluiten, tlat het dadelijk wordt verbruikt. Waar-

schijnlijk is dus het dipsacan de vorm, waarin het bij de stofwisse-

ling gebruikte produkt in de plani wordt bewaard. Deze opvatting

verklaart zoowel de aanwezigheid van het enzj^m, als het feit, dat

er in de levende plant geen dipsacusblauw voorkomt.

Behalve in Dipsaciis .sylrestris en fullomtin heb ik het dipsacan

kunnen aantoonen in verscheidene andere JJqjsacus-soorten en in

meerdere soorten van de geslachten Succi^a, Scabio.fa, Knautia,

Asterocephalus, Pterocephalus, Trichera en Cephahma. In geen enkele

der onderzochte planten uit de familie der Dipsdceae ontbreekt het,

en hieruit besluit ik, dat het bezit xaw dipsacan kenmerkend voor

de familie der DlpMcene is. Iji andere planten komt het niet voor,

zooals het onderzoek van ongeveer 80 soorten uit de meest verschillende

families leerde. Slechts bij de drie mij len dienste staande soorten van

liet geslacht Scaevohi, tot de familie der Goodenlaceae behoorende,

vond ik na verwarming der plantendeelen in een vochtige ruimte

een blauwe kleurstof, die zonder twijfel dipsacotine is. Het voorkomen

van het dipsacan is dus lot (wee in het systeem dicht bij elkaar

staande familiën beperkt en men moet aan het bezit \an dit chro-

mogeen ongetwijfeld eenige systematische waarde toekennen.

Gronin(jen, Botanisch Laboratorium, 23 Nov. 1908.

Wiskunde. — De Heer Jan de Vkiks spreekt: ,,Over bicuapidale

kroininen van den vierden graad."

1. Het is gemakkelijk in te zien, dat elke kromme van den vierden

graad, C^, met twee keei'punten kan voorgesteld worden door de

vergelijking
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De assendrielioek heelt dan de keerpunten 0^ , O^ en het snijpunt

O, der keerpuntsraaklijnen tot hoekpunten.

Uit de schrijfwijs

{.v,.c, + ayy + 2(6.f, + h,.v^ + b,.v,) ../ = O,

waar 2/), = c — l is, blijkt, dat

bx = f>,.v, + b^x„ + èj.c, = O

de dubbelmal-Ujn d van C^ voorstelt, en dat de kegelsnede

u = x^x^ + .^s''
^=z O

door de raakpunten D, , D.^ van (/ gaat en (_\ in de keerpunten

Öj , Oj osculeert.

Door combinatie \an de vergelijkingen

;r -|- '2hri\' = O en m = ?.b,,x,

komt men tot het inzicht, dat de kegelsneden J, door 0^,0^, Z),

en Z)^ een stelsel \an puntenparen op C\ insnijden, die paarsgewijs

gelegen zijn op de stralen

2x, + rb, = O

van den waaier, die het snijpunt H van k^ 0^0^ en d tot top heeft.

Daar dit puntenstelsel met de kromme gegeven is, zullen we het als

fundamentale involuüe, F^ , aanduiden.

Stelt men /"' = (i, dan volgt uit

2xj + (ibx =^ O ,
!<- =^ fit/.ïj' ,

dat C\ kan voortgebracht worden door een in de paren van een

involutie gerangschikten bundel van kegelsneden {OiO^D^D^) en een

waaier {H), waartusschen een zoodanig projectief verband bestaat,

dat de stralen (/ en k door //overeenkomen met de dubbel-elementen

der involutie, waarvan het eerste uit de rechten d en k is samen-

gesteld. De meetkundige plaats der snijpunten van overeenkomstige

elementen bestaat dan uit de rechte d en een 6'< met keerpunten

O. , O, .

De poollijn A van het punt H (0.^,— 0^,0) ten opzichte van de

kegelsnede -t^,

heeft tot vergelijking b^{:v,—^b^x,) — b^{a\—Xb^x^) = O of

b,x, = b^x^.

Op de rechte h liggen de punten Q^, Q^, welke met het door A,

ingesneden puntenpaar P^, P, \aii /', zoodanig samenhangen, dat

men heeft

Q, = (0,P„ 0,P,) en Q, - (O.P,, 0,P,).

De fundamentale involutie /% wordt dus uit Oi en uit C*, in het-

zelfde involutorische puntenstelsel ((Q,, Q,) geprojecteerd. Nu is Q^ de
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projoctio van /""ic inintt'u. 1\ v\\ I\' Min ^ ,, wonil (lii>. door middel

van Fj, toegevoegd Aan /ure pniilen, f^^ en (J/. Derhalve vormen

de paren Q^, Q, op /< een inxohitorisclie xerwantschap (2,2).

2. De ])nnten \un (', worden nil O, en < K, geprojectoerd door

twee waaiers in verwantschap v2,2); de rechte k is voor beide stelsels

een vertakkingsstraal, omdat ze is toegevoegd aan de beide keer-

puntsraaklijnen l,\ en /•, ; de overige vertakkiiigsstralen zijn de raak-

iijnen nit 0^ en (J^ aan C\.

Deze raaklijr.en worden xoorgesteid iloor

Door de snijpnnten van deze twee driestralen gaat de tigunr, die

voorgesteld wordt door

Zij is samengesteld nit de rechte h,

b^.r, — ft^.r,.

en de kegelsnede

(K'^\ + '',•'•,) i'. - Kh ('•.'•. + '>') = O-

De ranklijnen i\, s^, <, luf O^ kunnen du-< zoodani(j iinn de rnnk-

lijnen )\, s^, t, uit (I, worden foec/ea>e(jd, dat de snijpunten R eu /•,?•,,

S^-iySj, T^tJ^ met het snijpunt dev leerpnntsritaklijnen op een

rechte h li(f(jen.

Tevens is iüermec een nieuw bewijs geleverd voor de bekende

eigenschap '), volgens welke de singnliere elementen (vertakkings-

elementen en daaraan toegevoegde dnbbel-elementen) vaii een ver-

wantschap (2,2) zoodanig kunnen gerangschikt worden, dat de singn-

liere elementen van het eerste stelsel projectief overeenkomen met

die \ an het tweede.

Immers, zijn twee waaiers door een (2, 2^ verbonden tlan heeft

men hen slechts om hnn toppen te wentelen tot dat een vertakkings-

straal van den eersten waaier met een vertakkingsstraal van den

tweeden samenvalt: in den nienwen stand bi-engen ze dan een 6', met

twee keerpnnten voort. Hieruit blijkt tevens dat er vier projectivileiten

tusschen de singnliere elementen bestaan ').

') Emil Weyr, Beih-dge mr Ciirrenlehre, Wien, 18S0, Alfied Hökler, p. 32, of

Annuli di Malematica, 1871, IV, p. 272.

•) Iii mijn opstel „Ore»" vlal<ke lirommen van de vierde orde met tweedubbel-

liunlen" (N. Aicliicf voor Wiskunde, 1888, XIV, p. 193) liel) ik de eigonscliappen

der (2, 2) up die krommen tocgepa.«l.
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De (2, 2) tusschen de waaiers .f, =; ^.r, en .r, = it.v, heeft tot

vergelijking

;.V -f 2?.n + 2^,;. + 2b^ii + c = 0.

Door de punten van h worden deze waaiers in de projectiviteit

b,). = b^(i'

gerangschikt.

Door eliminatie van P. vindt men uit deze twee betrekkingen de

vergelijking van de verwantschap (2, 2) tusschen de punten, welke

toegevoegde stralen der waaiers {Oi) en (O,) op h insnijden. En nu

blijkt uit

b\ ir fi" + 26, 6, im' -f ib,' h„ (ft + ft') + b,'c= O

dat deze verwantschap involutoriseh is.

Deze uitkomst is in overeenstemming met de bekende eigenschap '),

volgens welke een (2, 2) tusschen twee coUocale stelsels involutoriseh

is wanneer de beide stelsels dezelfde vertakkingselementen bezitten.

3. De involutorisclie (2, 2) op h verschilt blijkbaar niet van de

(2, 2) welke uit de fundamentale involntie F, werd afgeleid. Haar

coïncidenties zijn afkomstig van de vier raaklijnen, welke men uit

H aan C\ kan trekken. Inderdaad bestaat de poolkromme van H uit

de rechte h en de kcgeknede u (welke door de raakpunten van d gaat).

Is het vertakkingspunt R ^^ )\t\ toegevoegd aan het dubbelpunt

R', dan moet R' het snijpunt wezen van de stralen, welke de raak-

punten R^ en /?, van r, en /, uit 0^ en O, projecteeren.

We besluiten hieruit, dat de raakpunten Z?i, 5, T, der raaklijnen

r,, .•*,, ^, uit het punt H loorden geprojecteerd in de raakpunten

7?5, -S'^, J", der raaklijnen r,, .v,, t,.

Behoort S' als dubbelpunt der (2,2) bij ,S'^.s',a-,, dan volgt uit

0,{RR'SS') = 0,{RR'SS'), dat men heeft 0,{RR'SS')= 0,{R' RS'S).

Hieruit volgt dat de punten R,, R^, S^, S, met 0^,0, door een

kegelsnede irorden verbonden. Ook de groepen 0^,0^,R^,R^,T^,1\

en t>,, 0^,Si,S„ 1\, 1\ liggen op kegelsneden.

Is K^hk, dan vindt men uit

O, (O, KRR') = O, CA K'RR') = O, [K'0, R'R),

dat door R^ en /?, een kegelsnede gaat, die in ö, en O, door de

keerpuntsraaklijnen wortlt aangeraakt. De puntenparen «S,, -b'j en

1\, 7*5 leveren twee analoge kegelsneden.

1) Emil Weyr ^Ueber einen Corrcspondenzsatz" , Sitz. ber. der K. Akad. in

Wien, 1883, LXXXVII, p. 595. of mijn opstel met denzelfden titel in N. Archief

vooi- Wiskunde, 1907, VU, p. 469.
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Worden twee willekeurige punten A' en )' van // uit O, en (\

geprojecteerd, dan liggen de punten (^),A', 0,Y) en ('^ )', 'A^A) iu

eeji rechte door //.

Hieruit volgt, dat H drie recljlen duiagt, welke achtereenvolgens

de puntenpareu

\=r,s,
j

2 = T,t,

j

3 = .^^
j

bevatten.

Boven vonden we dat deze zes punten op een kegelsnede liggen

en twee zeshoeken vormen, die (>, en O, tot punt van Bri.\nchon

hebben; nu blijkt, dat ze een derden zeshoek bepalen, die H tot

punt van Bri.vnthon lieeft.

4. Uit {,h\sj,)=i{kr^.<^t^) volgt

Men kan derhalve door (}^ en (>., drie kegelsneden o^, a^, t, leggen,

ten opzichte waarvan de rechte / tot polen heeft de punten li,S,T,

terwijl ze achtereenvolgens de puntenpareu 3,6; 2,5 en i,4 bevatten.

Op deze drie kegelsneden bepalen de in (2,2) gerangschikte waaiers

(O,) en {O,), evenals op //, involutorische verwantschappen (2,2);

inamers de beide op hen ingesneden puntenstelsels hebben weer de

vertakkingspunten gemeen

.

Is M^,M^ een paar der op q^ bepaalde (2,2), dan liggen de punten

(0,J/i, 0,M^) en (CjJ/,, OjM^) op 6\, en in één rechte met het

punt R, n.1. op de poollijn van het punt (J/,J/,, 0,0,) ten opzichte

van Q^.

De waaiers met toppen in R, S en T snijden derhalve o)) 6'^ nog

drie fundamentale pareninvoluües in, waarbij weer elke straal twee

paren bevat. Zij verschillen hierin van de F^, dat ze niet als deze

de raakpunten der dubbelraaklijn als paar bevatten.

Voor Mi^^M, heeft men een coïncidentie der (2,2). Hieruit blijkt,

dat de raaki)unten der vier raaklijnen, welke men uit A', ,Sof 7' nog

aan C\ kan trekken, telkens met O, en O, door een kegelsnede

(p„ ö,, T,) worden verbonden.

Op analoge wijs als bij J\ vindt men, door i)eschouwing van de

singuliere elementen der (2,2) op (>^, a^ en t, , dat de rechten Sil\
en .S,7', /// R, de redden R/J\ en R^l\ in S, de rechten /?,5, en

/i'j'S, in T siiiiienkomen.

5. De |iooikroinnif van het punt .'/,,.'/.,. Oj heeft lot vergelijking
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of

Door coiiiliinatic met de vergelijking

(.'V, + '«/r + 2^x.'r = o

der C\ blijkt, dat de snijpunten der beide krommen gelegen zijn op

oij.i'j -|- i\- = O en op de kromme

Derhalve /i(ji/en de rnulpiinten der zes ranJdijam uit een punt van

0^0^ op een kegelsnede i;^.

Voor l/l'- y3^^t>^: I'., d. i. het punt A'

—

/ilc, vindt men de kegel-

snede (b^x^ -{- b^.v^) bx =^ bjb,{.i\d\ -\- ,r^-) door de punten 1,2, .3,4, 5, 6.

Uit de schrijfwijs

.va^(.'-i.^ + >,') - 2.^M + y. K'.(''v. + >>! - 2.'\M = o

blijkt, dat de kegelsneden ij^ een bundel vormen die tot basis heeft

de snijpunten van .i'i.i-j + .i;,' = O met 6^=0 (de punten D^, D,)

en twee punten \ au b^.i\ = è,.Cj (de rechte h).

Een der lijnenparen bestaat uit de rechten (/ en // ; het l»e\at de

raakpunten der raaklijnen uit H, waarvan er twee in d zijn ver-

een igd.

De andere twee lijneni>aren liehooren bij twee punten van OJJ-^,

waarvoor de zes raakpunten telkens op twee rechten liggen, die

door Z); en i), gaan.

6. Is (_y/,) een punt van (/, dus Ay= Ü, dan wordt zijn poulkrommc

t. o. V. 6', vooi'gesteld door

De snijpunten dezer kromme niet C'j , welke niet tevens op

d\x.,-\-x^^^^ liggen, zijn gelegen op de kegelsnede §0,

3.V, (.'•,.'•3 + *•,') = 2 {y^x^ + »/,.f, -f 2y,,.r,) .t-, .

Dax liiiqeii d' raakpunten der vier raaklijnen ii.it eenii/ punt dei-

dubbelraaklijn op een. kei/elsnede door de keerpunten.

Voor y, = U, dus y^ : i/i = b., :
— è, (het punt H) vindt men, luuir

behooren,

De kegelsneden 52 vormen i)lijkbaar een bundel, waarvan twee

basispunten op //, de overige Iwee in O, en (K, liggen.

7. De kromme van Hesse van C\ heeft tot vergelijking
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6..:,'.r,» , 18 {6.,r, 4- b^a-,) .<•,^^;^^•, + (18f + a2) .q--,r./..,= +
4- 60 {6,.r, + b,.c,) .IV'-.-'-,' + (36/>,6, 4- 24c- - 8) .r,,.,..,^ 4

4- 9 (^.r, + ^.r,)= ../ 4- 18 {b,x, + b,.r,) ../ 4- (18/^/., i- c) .r,» = 0.

Door coiiïhinatie met de vergelijking \'an C\ vindt men, dat de

Jiiet in de keerpunten gelegen snijpunten der beide krommen gelegen

zijn op de kromme

12(/,,.r,+ /-,.r>^.r, 4" (18^?>, - I 8c-30).«,.i-,,<-, - 27 (i,,i-,4-M^)V, -
- (54.4-22) (/*,.-, f/>,,tg.rr 4- (186,è,-19,-^-18c').r3' = 0.

De acht b(d(/punten der C\ lüjgen dus op ee)i knhischu krotninc,

welke door de keerpunten en het punt H gaat.

De poolkromme vau liet punt (\^k^k^ bestaat nit .(', = en de

kegelsnede

2 ,;.v, + 3 h,,;.c, 4- 3 h.,T,.T, + 2 cv.," = o,

die door de keerpunten en door de raakpu]iten der vier raaklijnen

gaat, welke met de keerpuntsraaklijnen in een punt samenkomen.

Het is gemakkelijk in te zien, dat 0~ en H de eenigste punten

zijn, waarvoor de poolkromme ontaardt.

Scheikunde. — De Heer Hoi.le>i.\n biedt eene mededeeling aan

:

„Over liet stelsel broomvaterslof en bromiunt'' door Dr. E.H.

BücHNEK en Mej. B. J. Karstf.n.

(Mede aangeboden door den Heer v. d. Waals).

Het onderzoek, waarvan hier verslag gegeven wordt, werd onder-

nomen in verband met eene opmerking van professor Hollemax, dat

verscheidene malen ter verklaring van het mechanisme van reacties

der organische chemie verbindingen van het type HBr„ aangenomen

zijn. Ten einde deze onderstelling te toetsen, leek het in de eerste

plaats wenschelijk na te gaan, of zuiver bromium en broomwaterstof

in staat zijn eene verbinding te x'ormen. Daar nu in binaire systemen

nit den loop der smeltlijnen de meest zekere conclusies over het al

of niet bestaan eener verbinding te trekken zijn, hebben wij getracht,

de smeltfiguur \an het stelsel HBr-Br te bepalen.

Al s|)oedig bleek ons, dat bij atmosferischen druk de broomwa-

tei'slof terstond uit de mengsels ontweek, zoodat wij ons genood-

zaakt zagen het verdere onderzoek in dichtgesmolten buisjes te doen.

De proeven werden nu als volgt uitgevoerd. In een glazen buis, die

over een gedeelte vernauwd was, werd eene hoeveellieid, volgens

bekeiidc methoden gezniveid brouiiuui afgewogen; het buisje werd
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(laaiii|i incl cci: lnooinwat'n'stiiluiilw ikkeliiigstoestel -verhoiidru, eu in

ceii bad van va-l kuol/.iiur en ak-uliol geplaatsf. Kadat een vuldoende

hoeveelheid HDi- jj,erondenseer<l was, werd liet buisje bij de ver-

nauwing difhtgesniohen en opnieuw gewogen. Het HBr, dat uit

brominui, piiosphor en water bereid werd, werd door twee U-buizen

met PjC>5 gedroogd, terwijl ook zorg gedragen werd, dat bij de

condensatie geen vocht in het buisje dringen kon. De buis werd nu

in een raanijye \an koperdraad bevestigd en in een rechthoekig

houten bakje gehangen, waarvan de lange zijden uit glazen ruiten

bestonden ; ter betere isolatie werd \(')<')i- elk van deze nog een tweede

ruit aangebi-acht. In dit bakje bevond zich een mengsel van

chloorcalciuni en ijs voor de hoogere tenii)eraturen, van koolzuur en

alcohol voor de lagere tot — 50
' toe. Voor nog lager temperatuur

is dit toestelletje ongeschikt en gebruikten wij de gewone vacuura-

glazen ; deze heblien echter het nadeel, dat men de buisjes niet,

zooals in het andere apparaat, behoorlijk schudden kan, zonder ze

eruit te nemen. Hoe dit zij, in alle gevallen Helen wij de temperatuur

van het bad zeer langzaam stijgen en lazen den thermometer af op

het oogenblik, dat de laatste kristallen smolten. Indien men slechts

zorg draagt, dat het bad bij een iets lagere temperatuur eenigen tijd

constant gehouden wordt en tevens buisje en bad flink doorroert,

mag men met voldoende nauwkeurigheid de temperatuur van het

mengsel txan ilie van het bad gelijic rekenen. De waarnemingen ge-

schieden met een Anschiitzthermometer tot — 40^ en een toluolther-

raoraeter van P>.\udin voor de lagere temperaturen ; elke bepaling

werd eenige malen herhaald ; de hieronder meegedeelde cijfers zijn

de gemiddelden.

Alvorens nu onze resultaten op te geven, wenschen wij nog even

in het licht te stellen, dat we met de geschetste methode, strikt

genomen, geen smeltlijn bepalen ; er is immers in de buisjes ook een

dampphase aanwezig, welke in samenstelling belangrijk \an de

vloeistof afwijkt en misschien ouder betrekkelijk hoogen druk staat.

En uit de gedane wegingen kennen wij slechts de totaalconcentratie

en niet die der vloeibare phase alleen. Uit eenige berekeningen blijkt

echter, dal de .samenstelling van de vloeistof vrij wel met de totaal-

samenstelling o\ ereenkomt ') zoodat de kronnne, die onze resultaten

graphisch voorstelt, niet veel verschilt van de projectie op het t, d'-vlak

van den vloeistoftak der driephasenliju, wanneer wij ons het p, t, x-

ruimtemodel \an Bakhuis Roozeboom voor den geest halen. In elk

') Sleclits bij één buisje — 77.6 '',, Br» — zou, indien er ten minste een druk

yan 5 Alm. zou heersclien, de afwijking ± :2 "
{j kunnen belooiien ; bij de andere

bereikt zij hoogstens Va "/o.
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geval l>lii\eii de gevolglrekkiiifieii over hel beslaan van veiliiiuliiisen,

die we uit den looi) ''*-"'' lii'Oiniiie doen knnnen, onaangetast.

In onderstaande tabel zijn de door- ons gevonden cijfers vereenigd,

terwijl z,ij in de bijgaande tignnr graphisch voorgesteld zijn, waarbij

nog opgemerkt moge worden, dat de samenstelling nitgedriikt is in

molprocenten Hr^.

Samenstelling
molproc. Br2.

0.0

1.2

3.3

9.0

•17.4

31.0

41.0

50.5

55.8

09.

77.0

87.7

Eindsmeltp. Beginsmeltp.

— 87.3°
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vloeistuf als gas te analyseeren. Het bromium werd in een hnis

gebracht, die onderaan van een kraan voorzien was, waardoor de

met HHr \erzadigde vloeistof afgetapt kon worden. Het HBr, dat

door het bromium geborrekl was, streek daarna door een aan beide

zijden met kranen af te sluiten buis, waaruit het ten slotte in een

kolf boven water uitstroomde. Wanneer Ij et gas nu eenigen tijd

doorgegaan was en wij konden aannemen, dat het bromium verza-

digd en tle zooeven genoemde buis met den damp, welke met die

vloeistof in evenwicht stond, gevuld was, sloten wij de beide kranen.

Dan lieten we, door een dezer even te openen, een hoeveelheid na-

tronloog naar binnen zuigen, totdat alle HBr en Br opgenomen was,

lieten dit in een maatkolf uitvloeien, vulden aan, en titreerden een

gedeelte direct met K.I en Na^S^O,, terwijl in een ander gedeelte

met H.,0.^ alle bromium in liromide werd ovei'gevoei'd, waarna met
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Ag'XO, en XH^CïsS volyens Voi.uauu werd getitreerd. Wij vonden

zoo I". het vrije bromium, 2°. het totale bromium, waaruit de ver-

houding HBr: Brj te berekenen is. Op gelijlce wijze werd de sanien-

.<teiling van de vloeistof bepaald. Bij 0° vonden wij voor de vloeistof

8 molproc. HBr en 92 "
„ Br„ Aoor den damp 87 "/„ HBr en 13 "/, Br,. ')

Door deze uitkomst wordt het bestaan eener \erbinding in den

damp hoogst onwaarschijnlijk : ijidien toch in een binair stelsel in de

fluïde pliasen een verbinding optreedt, dan wordt in de p.x- oft,.v-

krommen een inbniging waargenomen : de vloeistof- en de damplak

naderen elkaar meer of minder dicht, naar gelang de \erbinding

zwakker of sterker gedissocieerd is. Blijkens onze waarnemingen

kan van iels dergelijks in ons geval geen sprake zijn.

Xog een enkel woord zij ons \eigund over de beteekenis dezer

resultaten voor de in den aanvang \ermelde onderstelling. Hebben

wij nu bewezen, dat HBr en Br^ in zuiveren staat geen verbinding

vormen, het is niet te ontkennen, dat er feiten zijn aan te voeren,

Avelkc voor liet bestaan zulker verbindingen in oplosmiddelen pleiten.

Evenwel hebben die feiten alle betrekking op oplossingen, welke

electrisch geleidingsvermogen bezitten, en waarin men dus een krachtige

werking van het o[)losmiddel op de opgeloste stoifen moet aannemen -.

in ons geval splitsing in H- en Bi-'-ionen. Men kan zich nu zeer wel

denken, dat het Br'-ion een stre\en heeft, om Br, te addeeren en in

Br'3-ion over te gaan, zonder dat nog een vi'rbinduxj HBr, behoeft

te bestaan. In andere, dus niet geleidende oplossingen, is echter naar

onze meening de onderstelling van verbindingen HBr,, te \ erwei'pen.

Am.-iterdam , Deceuilier 1908. Aiwn/. chem. labor. der Vnivevsikit.

Natuurkunde. — De Heer van d1':r Waals biedt eene mededeeling

aan: „Bijdrage tof de theorie der binaire ment/sels." XH.
(Vervolg.)

Bij de iliscussie in de vorige Bijdrage, over de al of niet moge-
lijkheid, dat, in het geval de meetkundige plaats der krommen
d-1^ 'Pi}'—- ^ O en —

- =0 een gesloten kromme is, er waarden van /•> //,

zouden kunnen voorkomen, hebben wij (pag. 44ti) ook liet geval

besjiroken. dat (y'") of

n- \- « p/ Li - .r- — zp 1/ L4 -f (1 - ..)— = O
( (t'V

) I dx \

') Dfze pioeven worden voortgezet.
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niet bestaanbaar 7.011 zijn oxer de jiobeele breedte van .r = O lot

x:^l. Wij hebben deze vergelijking toen onder den volgenden

vorm gebracht

:

V a a V a a
O

en aangetoond, dat als n ^ '2 is de waarde van a,

—

cjr voor de

groote waarden van x negatief zon knnnen worden. De grenswaarde

van .( is dan gelijk aan \X --, zoodat wij hebben .r^ =
Wij hebben toen wel opgemerkt (^pag. 448) dat, als er znik een

grenswaarde voor .i- bestaat, onze eonclnsie dat «/.'"= O een minimnm-

waarde, welke negatief is, moet bezitten, niet meer als bewezen

mag beschouwd worden : maar hebben verzuimd op te merken dat

dan ook de stelling dat r <[ />., zou moete)i zijn, niet meer als lie-

wezen mag beschouwd worden. Mocht n.1. de substitutie van,rn=.c,,

het eeiste lid van (^"'| negatief maken, terwijl, zooals wij vroeger

gezien hadden, de substitutie van .r ^ ü het eerste lid van (</'")

positief maakt, dan moet er zoowel op den tak van (?ƒ'") niet het

negatieve teeken voor den derden term, als op dien met het positieve

teeken, een waarde van ,(• bestaan die (<f"') = O maakt. Dan is het

dus niet noodig, dat ('ƒ"') een niininuiniwaarde bezit, en vervalt de

reden voor het positieve teeken voor den derden term, en dus ook

de noodzakelijkheid dat v <[ A, zou moeten zijn.

Zoeken wij dan de voorwaarde voor

t/K-c(l -<>)'} ^^
« — 1 — n,v„ <__ ü

a

of

Schrijven wij

of

of

1 ^.[/^-i^-^.fn—\ V c

- = -(l-.'V) + ^-'- .'V,(l -.'•,)cc I'

; x',, (l— .f,,) + ^—' — Xg (1— .1-,,)

"=..,r=-(i
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De voorwaarde liierbo\en gesteld, wordt dan:

71— 1

<
(1—',)'

of

of

of

of

c (n— 1)-

(71— 1)-

n l/a,

n--l

f /"i l/l+f.
En, in aamnerkinc nemende dat .(',,= / — = ;— wordt als

1/ c n—

1

voorwaarde vei'kregen ;

(«- 1)> l/l + f, + „,/a,.

Onder dezen vorm heb ik ze gegeven in liet ,,Erratnm"', dat de

vorige Bijdrage vergezelde.

Voor wij de beteekenis van deze voorwaarde nagaan, wil ik doen

opmerken dat wij wel op minder ingewikkelde wijze deze nitkomst

hadden kunnen verkrijgen.

Stellen wij onmiddellijk in de vergelijking voor de gesloten kromme,

de waarde v ^ b^, en zoeken wij door welke waarde van .r dan aan

de vergelijking te voldoen is. Is v = h., dan is t'

—

b=^{b,—(^,)(1—.r)

en ü' =r ^,^ De vergelijking («) van Bijdrage X pag. 376 wordt dan:

(n-1)^ cx(l-.f)
1— (!-*) =

of

of

(«-!)=

-i(l-.t) + ^.r-..(l-.r)

1

«•-.« (1+ 6,) (l-.^•) + n- (1+ï,) .«-* (!-*•)(«-])'

wij vinden dan als xdorvvaarde ter berekening van ,(,•, waarbij v =z b^ is,
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1+ 6, n''s,

{n— 1)- (n— 1)'

I, l+ fi— «'ej 1+f,

of

(n-1)

Daar 1 + fj zeker positief moet zijn, omdat een negatieve waarde
van rt, ondenkbaar is, zien Avij, dat als bovenstaande vergelijking-

bestaanbare wortels heeft, zij in alle mogelijke gevallen, ook als

6i en 6, negatief mochten zijn, er twee voor jtositieve waarden van

X moet bezitten. De voorwaarde voor bestaanbaarheid is

:

"^
(n—iy- ^ n-1

^
1/(1+6. ) nt/f,

71—

1

n—

1

of

Dus dezelfde voorwaarde, welke wij hierboven gevonden hadden.

De voorwaarde voor de mogelijkheid van v > è,, wordt \'00r

fi en f,, als wij ze weder grafisch voorstellen, door een parabool

gegeven en wel dezelfde die in fig. 36 pag. 379 voorkomt, maar in

de richting der fj-as naar beneden verschoven, met een bedrag ^ 1.

Wij zullen ze niet behoeven te teekenen, maar zullen de raakpunten

met de e, -as en met een lijn f i = — 1 denken aangeduid door de

letters Q' en P" . Om de omstandigheid v > è, vervuld te hebben

moet het punt (fi, f,) dus liggen binnen de ruimte die ik 0"P"Q"zal
noemen. Maar voor de mogelijkheid der gesloten figuur moet het

punt (e., f,) liggen binnen de ruimte OPQ — in beide gevallen

beneden de daarbij behoorende parabool. Dit kan nu alleen voor-

komen, als de twee genoemde ruimten elkander ten minste voor een

gedeelte bedekken. Dit eischt (n—1)' > 1 of ?i ]> 2. De punten

(fj, 6,), die een gesloten kromme geven, waarbij tusschen twee waarden
van ,f de waarde v ]> è, voorkomt, zijn dus beperkt tot een kleinere

ruimte, weder door de assen en een parabool begrensd. In dit

geval raakt de parabool de fj-as op een afstand van den oorsprong

^ n{n — 2), maar snijdt de 6,-as op een afstand van den oorsprong
n(?i— 2) n—

2

=
-,—=

• De voorwaarde, dat de twee waarden van x,

waarvoor v = b, is, samenvallen, en dat de gesloten kromme rake

aan een lijn v ^ b, is deze, dat het punt (e,, tj ligge op deze para-

bool. Dan is x = IX en 1 — .i=r . Vergelijkt men deze

waarde van .e met die welke wij hierboven Xg hebben genoemd, dan

33
Verslagen dei Afdeeling Natuurk. Dl. XVII. A". 1908/9.
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blijkt .r,, ook, belialve grootste waarde van x, voor welke — gelijk O
dx

is voor de punten der gesloten kromme, bovendien te zijn"de waarde

van X voor het punt waarin de gesloten kromme raakt aan de lijn

V = 6,. Komen er volumes voor, welke grooter dan b, zijn, dan ligt

het grootste \ olume bij een waarde van x <^ Xg.

Beschouwen wij de ruimte, welke OPQen O"P'Q" gemeen hebhen,

en waarbinnen de punten (fj, f,) liggen moeten, opdat de omstandig-

heid ?' ^ 63 voorkomt, eenigszins nader. Voor n zeer groot zal deze

ruimte in de richting der f; as zeer groot zijn, maar in de richting

2
der 6, as blijft zij beperkt tot een bedrag 1 en dus beneden de

n

eenheid. Wij kunnen na ook door eenvoudige constructie een regel

aangeven voor de plaats der punten {e^, 6,), die aan den eisch vol-

doen, dat het stuk, hetwelk de gesloten kromme afsnijdt van de lijn

V = b^- een gegeven waarde hebbe.

Uit vergelijking (^) van bladz. 507 volgt

:

1 + f.
I

2.V = 1 + -XJ 1 ± t/
1 -t-f, —n^6,

1 + ^ ' — 4
{"-ir'{n-iy-

Stelt men de grootste waarde van w voor door x, en de kleinste

door :i\, dan is

L {n—lY J («—!)'

of

(n-lf ' 4 I
' (n—iy '

4

((«— 1)'- én-
1

of

|_(„_1)= ^ 4„' J

De punten, waarvoor x,—x^ een even groote waarde heeft, liggen

dus weder op een parabool, en wel van dezelfde gedaante als die

van fig. 36; maar nu heeft zij twee verschuivingen ondergaan.

De eerste verschuiving is die, waarbij alle punten der parabool

volgens de richting der f, as met een bedrag = 1 gedaald zijn, en

waardoor zij bovenste grens wordt van de ruimte, welke wij nu

bespreken. Maar de tweede verschuiving is er een, welke geschiedt

in de richting van de middellijn of de as der parabool. Het bedrag

dezer tweede verschuiving moet zoodanig zijn, dat zij als de resul-
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tante kan beschouwd worden van een verplaatsing in de richting

der negatieve e^ as met een bedrag gelijk aan — — {n— 1)' en
4

een verplaatsing in de richting der negatieve a, as met een bedrag

(ai^— x^y {n—\y
gelijk aan ;— . Naar mate x\—x, grooter is, is deze tweede

4 ti'

verschuiving dus aanzienlijker — maar zoodra de verschuiving zoover

zou gaan, dat de parabool geen punten meer binnen de oorspronkelijke

ruimte OPQ zou bezitten, hebben wij de mogelijke grootte van

.i\—,1', overschreden. De uiterste grenzen van .i',

—

,i\ zijn dan aan

1 n— 2
den eenen kant O, en aan den anderen kant 1 ^

. Deze
n — \ n—

1

grootste waarde van x^ —x^, welke voor n = 2 zelve gelijk O is,

nadert bij toenemende waarde van n tot 1. Wij kunnen het boven-

staande ook aldus uitdrukken. Hebben wij een punt {e^, s^) en de

ruimte, die OPQ en 0"P'Q" met elkander gemeen hebben, dan zal

de gesloten kromme volumes bezitten, welke grooter zijn dan b, —
en door dat punt te verschuiven in de richting van de as dei para-

bool, tot zij de eerstgenoemde verschoven parabool ontmoet, vindt

men in de projectie dier verschuiving op de s^ as de waarde van

'

{n—1)^ of in de projectie dier verschuiving op de f, as de

{x^—x,y {n—iy
waarde van —

. De lengte van de lijn, getrokken door

het gegeven punt in de richting van de as der parabool, tot zij de

tweede parabool ontmoet, leert dus de grootte van {x^—.r,)' kennen

;

terwijl wij hier nog kunnen bijvoegen, dat deze zelfde lijn, naar

de andere zijde verlengd, dus beneden het gegeven punt, ons ook

leert, bij welke waarde van x het midden van x^ en x^ gelegen is.

Gaat het verlengde dezer lijn door het punt e, =: O en e, = — 1,

dan ligt het midden van ,x\ en x, juist bij x = —. Snijdt deze lijn

de 6; as beneden s^ =: — 1, dan is -~—'<C^ en omgekeerd. Men

heeft n.1. uit (/?)

«1 +«'. = 1 +

of — = Xm stellende

;

1 - 2x™= —

(n-iy

1-fg,— ra't.

in-iy
33*
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Voor gegeven naarde van x,,, stelt dit een rechte lijn voor, waarvan

de rii'liling gegeven is door —^7v. Deze rechte lijn snijdt de e^-as

in een punt fj + 1 = — (n—1)' (1

—

2.ï„,) ; uit deze formule blijkt de

gegeven regel.

Dergelijke regels kan men ook geven voor de afmeting en de

plaats van de gesloten kromme zelve, — en \'oor de juiste kennis

van de eigenschappen dezer kromme is de kennis van dergelijke

regels niet van belang ontbloot. Zoo voert de vergelijking (fi') van

pag. 377 Bijdrage X tot

ie,— «"f,
)' 4f,

^ {n-iy-
i

{n-iy

als men door a\ en a\ de waarden van x voorstelt, tusschen welke

de kromme aanwezig is. Leidt men hieruit af:

'{n—iy ' i \
' {{n— iy in- )

dan blijkt, dat de meetkundige plaats der punten e, en e,, voor welke

de gesloten kromme even breed is, Aveder is dezelfde parabool OPQ,
maar verschoven in tegengestelde richting van de as over een bedrag

zoo groot, dat de projectie op de Sj-as gelijk is aan [n—1)' —"
.

4

Voor de punten van OPQ zelve is de breedte dan ook gelijk aan

O, en voor den oorsprong, waarin e^ en f, gelijk O is, is.r,—^i^l,
en neemt de kromme de geheele breedte in. De vermindering van

de waarden van fj en f,, verkregen door verschuiving in tegen-

gestelde richting van de as der parabool, bevordert dus de snijding

d'%p d'tp
van —- 3= O en -— =: O, en draagt dus bij tot de nietmengbaarheid.

Evenzoo vinden wij, als wij door .r,„ voorstellen de waarde van

2

{n-iy

Trekt men dus door den oorsprong een lijn evenwijdig aan de as

der parabool, dan is deze lijn de grensscheiding voor de punten,

voor welke ^m"^-^ is. Voor de punten, voor welke f i > n"f j is,

1

is .r„, > — en omgekeerd.

En eindelijk nog deze eigenschap. Wij kunnen de vergelijking (/?')
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van bladz. 377 Bijdrage X, welke de grenswaarde van x geeft, die

bij gegeven waarde van 8, en f, behoort, ook aldas schrijven:

{n-iy X ' (n— 1)=1-

Zij bij een dezer grenswaarden .i- ^ .i';, dan wordt deze vergelijking

f, 1 n-B. 1

En voor standvastige waarde van i\ stelt deze laatste formule voor

de punten (f^ , a,) een rechte lijn voor. Op deze rechte lijn moet ook

liggen het punt, waarvoor niet alleen de eene grenswaarde van x=zx^

is, maar ook de tweede, en waarvoor de twee waarden van x dus

l/s, nl/a,
samenvallen. h\ dat geval is j"i

= en 1

—

J-\^ r- Uoor
71—

1

n—

1

deze substitutie in de vergelijking der rechte lijn verkrijgen wij dan

ook weder de grensbetrekking tusschen f, en e, , of met andere

woorden de vergelijking der parabool, terug. Deze rechte lijn is dus

een raaklijn aan do parabool en wel rakende in het punt, waarin

ook de tweede grenswaarde van .v, of ,i\ , met .r, samenvalt. Hieruit

volgt dan deze regel. Trekt men in de ruimte OPQ een raaklijn aan

de parabool, dan liggen op deze raaklijn alle punten (a, , a,), waar-

\oor een der grenswaarden gelijk is aan de waarde voor x van het

raakpunt. Trekt men nog een tweede raaklijn aan de parabool, dan

heeft het snijpunt met de eerste raaklijn de eigenschap, dat daarbij

behooren voor .i'i en ,r, de waarden van x van de beide raakpunten.

Heeft men één raaklijn getrokken, dan kan men uit alle punten

dezer lijn, welke links van het raakpunt liggen, dus uit alle punten,

\oor welke a, kleiner en a, grooter is dan die van het raakpunt, raak-

lijnen trekken naar punten voor welke a, grooter is, en dus a;,^.?.',

is, en omgekeerd. Wil men aangeven in welk gedeelte van de ruimte

(JPQ beneden de parabool de punten liggen, waarvan de waarden van

a, en a, zoodanig zijn, dat de geheele gesloten kromme beperkt blijft

1 1

of tot waarden van x > — of tot waarden van x <^ — , dan beginne

l

men met op de parabool het punt te zoeken waarvoor .x-, =.i',^ —

is. Dit is het punt, waarvoor a^ = li^e^, en dat dus ligt op de lijn,

die van uit den oorsprong getrokken wordt volgens de richting van

de as der parabool. In dat punt trekke men de raaklijn aan de

parabool. Deze raaklijn snijdt \an de a,-as een stuk af ^ —-
—
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{n—iy
en van de 6,-as een stuk ^ . Het is dus een lijn evenwijdig

aan de rechte lijn PQ \an fig. 36, en zij snijdt van de assen stukken

OP OQ
af gelijk aan — en — . Deze raaklijn verdeelt de ruimte OPQ,

beneden de parabool in 3 deelen, n.1. het gedeelte beneden deze

raaklijn en de twee andere deelen boven deze raaklijn en verder

begrensd door de parabool en een der assen. Het rechts gelegen

dezer twee deelen be\at de punten, waarvoor de gesloten kromme
1

beperkt blijft tot waarden van .v <C — • Voor het links gelegen ge-

deelte geldt het omgekeerde.

Volgens deze uitkomst zouden dus beide gevallen mogelijk zijn,

of dat de gesloten kromme beperkt blijft (ot waarden van .v ^ — , of

1

tot waarden van x <[ — . Maar vraagt men ot het waarschijnlijk is

dat beide gevallen voorkomen, dan moet deze waarschijnlijkheid

beoordeeld worden, door de waarde welke /' moet aannemen in

deze twee gevallen. Het punt waarin deze ruimten aan elkander

(«-!)'
-. >

raken, is het punt, waarin f, = wf^ = . Opdat dit punt moge-
4

lijk zij, moet

(2„ 4- f, + «» e,y = 4 Z= (1 + f,) «' (1 + fJ

zijn. Daaruit vindt men door substitutie van de waarden van f, en f,

^, ^ (n + ly

{n -f 1)' + 4 (n — ly'

Dus in elk geval een waarde van l- <^ 1. Deze wordt kleiner,

naar mate n stijgt en de limietwaarde voor n = oo bedraagt —

.

Zulk een kleine waarde zal P wel nimmer aannemen. En neemt

men nu in aanmerking, dat voor de punten van het links gelegen

gedeelte, voor welker punten x ^ — is, de waarde van /'- nog kleiner

zou moeten zijn, dan komt men tot het besluit dat als n groot is,

het geval, dat de gesloten kromme beperkt blijft tot waarden van

j.' *> •— , wel niet licht zal voorkomen. Voor n = '2 is /' voor het^ 2

81
punt, waarin beide ruimten aan elkander raken, gelijk aan — en

oo
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4
voor n = S is' de waarde gelijk aan — , en deze waarden van

5

/' kunnen wij wel als waarschijnlijk mogelijk achten. Zoodat wij

tot het besluit komen, dat voor niet groote waarden van n, bijv.

n = 3, de gesloten kromme, als zij bestaat, kan voorkomen bij

x > — — maar dat voor grootere waarden van n, en ook als /"^l

1

zou kunnen zijn, het andere geval, x <[ — , mogelijk is.

Laat ons er nu toe overgaan om te beproeven, uit al hetgeen op-

d^tp d-ip
gemerkt is over de snijding van = O en —- ;= O, voor het geval

dx^ dv

de meetkundige plaats der snijpunten een gesloten kromme is, eenige

besluiten af te leiden over de al of niet mengbaarheid in den vloei-

stoftoestand, en deze met waargenomen feiten vergelijken. Al de

behandelde eigenschappen van de gesloten kromme zijn misschien

niet meer noodig, als men het besluit, waartoe wij komen, vooraf

iiad kunnen vooruitzien. Zij zijn mij echter noodig geweest om dat

besluit te vormen. En als men zich niet alleen met min of meer

vage aanduidingen wil vergenoegen, maar scherpe uitspraken wil

doen, is de kennis van de meeste behandelde eigenschappen noodig.

Een der beteekenissen van de gesloten kromme heb ik reeds be-

handeld, bladz. 390, Bijdrage X. In dat ge\a] komt er voor het eerst

d'rp (/>
bij lage temperatuur i, raking van —

-^
=: O en —- = 0; bij stij-

gende temperatuur komt er snijding van deze twee kroiumen. Maar

bij verdere stijging van T komen de twee snijpunten weder dichter

bijeen en bij 7^= T^ is er weder raking. Voor het genoemde geval

d-}\'

moest — ^ O bo\en 1 = 1^ weder liggen in het gebied, waar
dx''

d-yb
negatief is. Maar er is een tweede geval mogelijk.

dv''

De snijding der beide krommen kan bij altijd stijgende temperatuur

steeds in den zelfden zin voortgaan, en dan kan er evenzoo bij

d-ip

T =z T. raking zijn. De kromme = moet dan verdwijnen in
dx''

het gebied, waarin — positiet is. In Bijdrage III heb ik de verge-

lijking gegeven, welke beslissen moet of = U verdwijnt in het
dx^
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ééne of het andere gebied, n.l.

a <Cl+J'?

Geldt het teeken >, dan verdwijnt =r O in het gebied, waarin
d.c'

positief is, en omgekeerd. En nu moeten wij, ter beantwoording
dv'

van de vraag of het eerstgenoemde geval of het tweede plaats grijpt,

deze vergelijking onderzoeken, in aanmerking nemende dat 6, en e,

positief is, en dat de punten (e,, f„) liggen beneden de parabool OPQ.
De waarden van Xg en i/g zijn afhankelijk van n, en door deze

grootheid geheel bepaald ; en volgens de lijst van berekende waarden,

welke in het begin van Bijdrage III voorkomt, zal Xg slechts kunnen

afwisselen tusschen \\ en \', en y,, tusschen \'j en 0. Het tweede

lid der te onderzoeken ongelijkheid is dus geheel bepaald door de

verhouding der molekiiulgrootte, maar het eerste lid hangt boven-

dien van fj en f, af.

Schrijven wij dat eerste lid, met weglating van den index bij Xg,

cx'^l — iv) c.(;(l — .r)

a a^{\—.v)-\-a^.v— c.v{l— ,v)

1 1

c .r c 1— ,!• [n— iy-x ' {n l)'(l-.r)

of

cx{ 1 — x)

1
--^'-^

{7i~iy.v {n— iyi-.v [_(«— l)'.r („_l)M-.r

Nu bestaat er een reeks van waarden van e^ en f, (zie blad-

zijde 511) waarvoor de waarde van -

—

^

i 1
{n— iyx ^ (?!-!)' 1—x

gelijk O is. Al deze waarden worden gegeven door de lijn, welke

l/f
aan de parabool raakt in een punt waarvoor !- = x is, een punt

71— 1

dus dat evenals de parabool zelve door de waarde van n geheel

bepaald wordt, en op de lijn ligt, welke door den oorsprong gaat

. . «1 /^ « ^' «'
in een richting - = n*[ . Deze richting nadert tot ~ voor zeer

groote waarden van ?i, en tot n^ zelve voor waarden van x, welke
slechts weinig grooter dan i zijn. Alle beneden de parabool voor-
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komende waarden van tj en t, bereikt meji als men lijnen trekt

evenwijdig aan de genoemde raaklijn. Zoo stelt

:

f- 1 n-s, 1

- + ; hr, -, 1 = ± «
(n— l)'.r ' {n-iy l—.v

alle punten voor beneden deze raaklijn, als men « het negatieve

teeken geeft ; en dan kan men het tweede lid tot — 1 laten dalen,

in welk geval de oorsprong zelf zou kunnen voorkomen. Alle

punten boven de genoemde raaklijn worden bereikt, als men a het

positieve teeken geeft, en dan n laat opklimmen, totdat 1 -|- « = -
x

is, in welk geval het punt Q bereikt woidt. Voor « zoodanig dat

1

1 -\- a = is, wordt het punt P bereikt.
1 — .r

Voor punten beneden de raaklijn hebben wij dus:

cx(l—j;) 1

1 n= 1

+
(«— ])' « {n-iy \—.x

waarin a tusschen O en 1 ligt, en op de raaklijn zelve ^ O is.

Voor punten boven de raaklijn hebben wij

:

c.v{l—a-) 1

waarin « ligt tusschen O en 1 ; terwijl, om de punten te bereiken

welke boven de raaklijn liggen aan de zijde van P men niet verder

behoeft te gaan dan a^- 1. Natuurlijk dat men weder door
1 — ,r

de waai-de van /' te onderzoeken, te overwegen heeft, op dezelfde

wijze als wij liierboven in een voorbeeld zagen, of al die punten

waarschijnlijk voorkomen.

c.!;(l— a-)

De vorm, waaronder wij gebracht hebben, bestaat nu
a

11 «5 1

in den noemer uit twee gedeelten. Het eerste deel— \-

{n—iy.v ' (n— 1)' l-.i'

hangt alleen van n af, maar het tweede deel « hangt ook van f, en

f, af, en daar het tweede lid der ongelijkheid, welke onderzocht

moet worden, wel alleen van w afhangt, kunnen wij niet verwachten

dat de omstandigheid of -— = O, bij het verdwijnen ligt in het
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positieve gebied van —^ of in het negatieve, alleen zal afhangen

van de verhouding der molekuulgrootte. Maar dit kunnen wij reeds

onmiddellijk als een verkregen resultaat beschouwen, dat, naarmate

de evenwijdige lijn verder van den oorsprong verwijderd is, en dus

de waarden van 8, en f, grooter zijn, de waarde van het eerste lid

der ongelijkheid kleiner wordt, en er dus meer kans is, dat het

tweede lid het eerste overtreft. Voor grootere waarden van e^ en f,

zal het verdwijnen van — == O eerder plaatsgrijpen in het gebied-

waar <[ O is, en de mate der niet-mengbaarheid beperkt worden.

Of liever, een verschijnsel, dat niet-mengbaarheid vergezelt, zal daar-

1

door beperkt worden. Zoo zou voor n = ao, waarbij x := — en

1 w
y = — en _ = 1 is, het eerste lid der ongelijkheid voor den

2 n— 1

oorsprong gelijk zijn aan 2, voor de punten der genoemde raaklijn

2—
, en als wij ook het links gelegen gedeelte boven de raaklijn in onze

berekening opnemen, voor het punt P gelijk aan — zijn ; terwijl liet

2
tweede lid gelijk aan — is. Voor de punten der raaklijn verdwijnt

— = dan juist op de grens van het gebied waar — positief of

negatief is. Voor de punten boven de raaklijn verdwijnt — = O
dv^

d-x^j

echter waar -— negatief is, en voor de punten beneden de raaklijn
dv"

omgekeerd.

Maar laten wij trachten voor willekeurige waarde van n de vraag,

waar -— := O verdwijnt, te beantwoorden. Wel is (Bijdrage III) de

betrekking tusschen n, x en y een zeer ingewikkelde — maar tot

mijn verrassing bleek het mogelijk, door een betrekkelijk eenvoudige

herleiding, een antwoord te vinden. Gaan wij uit van vergelijking

(4j van Bijdrage III, dan kunnen wij schrijven :

1 x(\— x)

en
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n ,v (1— ,v)

--(l-^) = -A__'ji
j

n— 1 1— 2.»

Verheffen wij de eerste dezer vergelijkingen in het Ivwadraat, en

deelen wij dan door .v — en \erheffen wij de tweede dezer vergelij-

kingen in het kwadraat en deelen dan door 1 — ,v, dan levert de

som van de twee verkregen waarden :

1 1 1 n- .va—.t)

.v{n-iy ' l—.v{n-iy (l-2.f/

Voor het tweede lid kan men ook schrijven ^^— en het ken-
4 y'

merk of positief of negatief is, voor het punt waarin —- = O
dv^ dx-

verdwijnt, wordt dan voor de punten beneden de raaklijn

:

1 > 4y'

l(l-4r<l + 2/

1 ~ « + 7
1

—
4 f/'

In deze vergelijking hebben wij voor den oorsprong « ^ 1 en

voor de raaklijn zelve «^0. Met o =: 1 vinden wij als kenmerk:

2/ (1 + 2/) < (1 - yf

Voor y ^ ~ , wat bij n = oo behoort, is het eerste lid der onge-

3 1
gelijkheid - en het tweede lid = -

. Dus, zooals wij hierboven reeds
"i 4

vonden, is dan ~> 0. Maar \oor v r= O, wat bii n ^zl zou
dv''

'^ ^ ' J

behooren is het eerste lid = O en het tweede gelijk 1. Voor dat

limiet ge\'al is dus -—
• <^ 0. Er is dus een overgangswaarde voor n,

en wel voor die, welke behoort bij 'iy = 1 of ?/ = '/s l^ij deze

waarde van y is, volgens Bijdrage III de waarde van x circa 0.41

en van n circa 3.4.

Voor de punten der raaklijn, waaarvoor o= is, is de voorwaarde:

1 > ^f

^
\ (l-yf <\Jry

"^4 y'

of

of

O ^ 43/' - 3y + 1
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O ^ (1 - 2yy (1 + y).

Aan deze ongelijkheid kan dus nimmer voldaan worden met het teeken

>; alleen voor ^ = - is er gelijkheid, zooals wij trouwens reeds hier-

boven zagen. Wij besluiten hieruit dat, hoe groot ook de waarde van n is,

voor alle punten der raaklijnen, -— = O verdwijnt in het gebied,
dx-

d'lh
waar — negatief is. A fortiori dus is dit het geval voor alle punten

boven de raaklijn. Zoolang y tusschen - en - ligt, en dus n ^ 3.4

is, is er een lijn evenwijdig aan de raaklijn aan te wijzen, waarop

d-\p
de punten (fj , e,) moeten liggen om —- = O te doen verdwijnen,

d'-xp 1

juist op de grens van =: 0. Maar voor waarden van y<C-- en
dv' 3

n <[ 3.4, zal voor alle punten beneden de parabool het verdwijnen

f/- lp d\
geschieden, waar —- negatief is, en zal dus de kromme —- = O,

zoowel bij een temperatuur beneden T^ , dus vóór de eerste raking,

als bij een temperatuur boven J",, dus na de tweede raking binnen

de kromme — = O liggen. De plaats van de rechte lijn, welke de
dv '

punten bevat, waarbij de overgang van het teeken van — plaats
dv'

3y—l
heeft, wordt bepaald door de waarde van (t = 1

, of
43/

'

(2y— 1)" (1 + v)
« r= . De grootheid « heeft dus altijd hetzelfde teeken,

4y'

en, daar ze niet grooter dan 1 kan zijn, moet y steeds grooter dan

- zijn. De vergelijking dezer lijn is dus;

e, 1 «'g. 1 ^3y-l
(n -l)\v {n— 1 r 1 —.V iy'

Wij hebben nu ook het middel om te beslissen of de temperatuur,

waarbij = O verdwijnt, hooger of lager is dan de kritische tem-
dx'

peratuur van het mengsel van de waarde van .r = u\, — met andere

woorden of T„ ^ 71- is. Is T,, <r J/. dan heeft = O, het gebied
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waar — <^ O is \erlaten aan de zijde \an den tak der kleine

volumes \an — = O, en is zelfs deze tak nog aanwezig bij de tem-

peratuur 7V Voor het andere geval hebben wij in fig. 10, Bijdrage

III, een \oorstelling van den relatieven stand der beide krommen,

nadat zij elkander verlaten hebben. De voorwaarde Tg ^ 7\ (zie

Bijdrage III) kan geschre\en worden

:

2c 1— V "^ 8 a

b ^ ' {l-\-yy<27 b

of

27 c^(l -..)>(!+ y)'

4 « < (1-3/)"

-. , • • j c.v{l-.v) 1

bchniven wii weder voor :=
, dan wordt

1—« -4 —
4^«

de voorwaarde

:

27 1 > (i+yr

1— « H
4»y'

Voor « :^ 1, of voor den oorsprong O, wordt deze voorwaarde;

27 f>il + yY (1 - y).

Voor ^ ^ — of « = X wordt het eerste lid der ongelijkheid gelijk

27 9
aan — en het tweede lid gelijk aan — ; wat beteekent, dat Ï'^^S J^.

8 8

is. Maar voor y = O of n ^ 1 is het eerste lid = O en het tweede

gelijk 1. Er is dus een waarde \an y, waarvoor T^ = Tk is, en

natuurlijk moet deze vs^aarde grooter zijn, dan die, welke wij hier-

boven vonden, toen wij bepaalden voor welke waarde van y de

kromme — verdwijnt op de grens van =r 0. Stellen wij dan
dx" dl'-

1 32
ook y =^ — , dan is het eerste lid gelijk 1 en het tweede —.Dege-

lijkheid der beide leden eischt y circa 0,36 waarbij n= 3.7 behoort,

wat slechts weinig grooter is dan wij hierboven vonden, voor de

d^%\) d°\\>

kleinste waarde van n waai'bij = O treedt buiten = 0.
(f,ï' dv-

Voor de raaklijn, waarvoor « =: O ^is, wordt de voorwaarde:
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1 > (i+y)'27

T (i:=i)^ <(i-y)

Wij kunnen voor de punten der raaklijn geen andere waarde

wachten dan y = — . De laatste ongelijkheid kan dan ook geschre-

ven worden

:

0>(l-2#(l + 4^/ + 10y' + t/').

Noemen wij de waarde van «, welke noodig is om voor gegeven

waarde van y de ongelijkheid in gelijkheid te veranderen, a' — dan

geldt voor deze grootheid de betrekking:

1 _ «' = ^ IrJL _ (^-y)°

4 {l+yY 4^' '

Voor het vorige vraagstuk nl. de betrekking te bepalen tusschen



of

^,_^^ ^ (l+y)'-27y'(l- y) ^ (1-2^)^(1+ 7^)

4yMl+yr 4y=(l+y)= •

Hieruit blijkt, wat vooraf wel duidelijk was, dat o' steeds grooter

is dan o, behalve voor y ^ — , wanneer zij beide gelijk O zijn, en

dus voor de punten der raaklijn. Een geval echter, dat wij alleen

als limietgeval denken kunnen, omdat dit eischen zou n = oo. Nevens-

gaande figuur 38 geeft grafisch de betrekking tusschen « en y, voor

de twee vraagstukken. Voor den oorsprong is « = 1 en voor de

punten der raaklijn is « = 0. Voor den oorsprong is voor het eerste

1

vraagstuk y = — , en voor het tweede y = 0,36 — terwijl voor

« r= O de beide waarden van y = — zijn. Voor het tweede vraag-

stuk ligt de lijn y z= f {a) steeds boven die van het eerste vraagstuk.

Voor gelijke waarde van y ligt het punt P' dan ook bij grooter

waarde van a dan het punt P.

(Wordt vervolgd).

Wiskunde. — De Heer W. Kapteyn biedt eene raededeeling aan:

„Over eene stelling van Painlevé."

1. In zijne bekende verhandelingen over differentiaalvergelijkingen

van de eerste orde heeft Painlevé zich bezig gehouden met de vraag

wanneer de integralen bij omloop der onafhankelijk veranderlijke

om de bewegelijke kritieke punten (en niet om de vaste) een be-

paald aantal waarden of takken zullen bezitten.

Voor differentiaalvergelijkingen van den vorm

dl_ -P(^. y)

dx Q (.«, y)
^ ^

waarin P en Q polynomia in // voorstellen, heeft hij bewezen dat

indien de integralen n takken bezitten er steeds eene substitutie

bestaat van den vorm

y» + Ln-i ?/"-' -\- . . . L,y

i/n-ir-' + • • • +^Ay+ l
(2)
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wa«ardoor de vei-gelijking (1) herleid kan worden tot eene vergelijking

van RiccATi

— = Gu' ^- Hu-\- K (3)
dx

Hierin beteekenen de coëfficiënten L, M, G, H, K functies van x.

Wij stellen ons voor in de volgende bladzijden deze stelling op

eene andere wijze afteleiden, daarbij uitgaande van den vorm der

integralen

^
^ A» y» + Xn-x y-' + . . . +Ky + x, ^^.~ y + Hr,-\ y»-> + . . . + ft, !/ + Mo

waarin C eene willekeurige constante en P. en ft willekeurige functies

van X voorstellen. Wij stellen dus de vraag: alle \'ergelijkingen van

den vorm (1) te bepalen die een integraal van den vorm (4) toelaten.

De behandeling van de beide eenvoudigste gevallen ?ï ^ 2 en n^S
zal voldoende zijn om te doen zien dat de stelling algemeen doorgaat.

2. In geval n = 2, volgt uit den vorm

y' + f ,y + f'

terstond, dat de differentiaalvergelijking van den vorm

dy ay + ay + ay- + fl,y + a„

const (o)

(ö)
d.v by + 2b,y + b

moet zijn, waarin de coeff. a en h functies van x voorstellen.

Differentieert men de vergelijking (5) dan vindt men dat tusschen

de coëfficiënten a, b, A, ft de volgende betrekkingen moeten bestaan,

waarbij ö een onbepaalden factor beteekent

:

öa, — A,'
\

8a, — n^x,' + ;.; — ;.,ft,'

<9a, = ft„A,' + fi,?./ + ;.; — A,f«/ — ;.,f«;

(9a, = ft„A/ + ftjP; — A„f</ — ?.,!!,'

6a^ = ft„P„' — ;.„ft„'

db, = x, — ft,;.,

6b^ = P„ — ft„A,

ö6„ = fi,i, — ft„;.,.

Uit de 3 laatste vergelijkingen volgen terstond de betrekkingen

M, - ^^1 + b,X, = O
, (8)

terwijl uit de 5 eerste vergelijkingen gevonden wordt
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Derliahe \o](loet ;<„ aan de \olgencle vergelijking van Riccati

b.

Uit

1

-^\J'i) !'o +
J^

{f'«"a^~bj>^a, + b^-'a^—b^b.^a^ -\- b.2\i„)i^,~

f'.

c = hy' Ky + ^0

(9)

y -\ ;— .'/ + /',.

l)lijkt nu dat ?*„ die particuliere oplossing der vergelijkijig (Ü) is, die

den noemer dezer breuk nul maakt, mits men voor y neme de

pai'ticnliere integraal van (6) die correspondeert met C=: x.

Hieruit volgt dat zoo men de waarde van y uit

_ _ b^y- + h^y

hy -f ^1

stelt in de dilTerentiaalvergelijking (6) men voor fi„ de vergelijking

(Ü) zal vinden, en hiermede is de stelling van Painlevé voor n^2
bewezen.

3. Ook kan men lat het voorgaande de voorwaarden afleiden, die

x'ervnld moeten zijn opdat deze herleiding der differentiaalvergelijking

(6) tot eene vergelijking van Riccati mogelijk zij. Daartoe merke men

op, dat uit de 3 laatste vergelijkingen (7) volgen

(Ia

— en _
dx ;.„— ft„A.2 d.v \ b

of

dx ;.„— fi„;.o

6{bjj.^-b,b,:) '\M +i'.K-hK'-'',h!h' +'>-z^2ih'

Verbindt men nu ieder dezer vergelijkingen met de 5 eerste

vergelijkingen (7) dan heeft men telkens 6 vergelijkingen die lineair

zijn in i,' ^^ ^,' fii' (*(,'. Elimineert men dus deze 5 grootheden dan

vindt men de beide voorwaarden

(^V)

1
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«4
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A «. ^ iK' - K K) r
\ h' J

of

welke uitdrukking in beide gevallen geeft

^ = 0.

De beide voorwaarden worden dus gevonden door in de vergelijking

CIO) ft„ = O te stellen, d. i.

«4 1

a, O

a, O

a„ O

10

O

1 b, O

b, b.

= (12)

(14)

O O O èj

« (/?),.,= o r rf a S

waarin nog de waarden (IJ) moeten gesubstitueerd worden.

4. Ingeval n = 3 volgt iiit den vorm

C = —^ — —- =: Const.

dat de differentiaalvergelijking van den vorm

dx
~

by + 46,»/' + U,y- + 46jy + b,

moet zijn. De betrekkingen tusschen de coëfficiënten a, b, X, [i zijn hier

:

da, = X,'

da, = fi,^,' + X,' — X,ii^'

6a, — n,X,' + fi,A,' + X,' — ;.,fi,' — ;.,fi/

öa, = ft„;.,' + fijP.,' + ft,;./ + ;„' — A^f*,' — ^,f«/ — A,(i„

ö«, = (j„;i,' + ft^A; + fi,A„' — x,{i,' — x,(i^' — A,|u;

ö«i = fo'^,' + Mi^-o' — •^oMi' — •^if'o'

Ö6, = ;., - A.fi,

4<9è. = 2X, - 2;.,ft,

6^6, = 3A„ + A,fi, — X,(t, — 3;.,fi„

4Ö6. = 2A„fx, - 2i,fi,

öè, = ;.„fi, — i,|i<,

(15)
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(16)

Uit de laatste vijf vergelijkingen volgen de betrekkingen

6b,).,' - 6?>,;.,;., + 2b,).,' + b^ (3A„;., - ;.,;..) = o

(3Mo - l^.l'.) ^ -f 2f«/^ - of/', + 6b, = O

fi,V<, - 2 (3fi„ 4- ,,,,,,) /., + 6n,b, - 3è„ = O
'

De beide laatste dezer vergelijkingen stellen ons in staat f*, en [i,

in f«„
uit te drukken. Vermenigvuldigen we daartoe de eerste met

2^3 , de tweede met />, dan geeft de som

(f*,6,
-

2f.,/'J' + 6l>, (;./', - 'A",/'») + 3 (ib,b, - b,b,) = O

zoodat

/'. 2n„b, =r — Sb, + |/3i

wanneer men onder den wortel de beide waarden verstaat en stelt

i, = -èb,' - ib,b, + bj>,.

Vei'eenigt men deze vergelijkingen met

f«i (Mi^4 — 2m.^3 + 6è,) = 3b, + 6fi„6,

dan vindt men

f'

3^*0 + 6/<„6,

f'.

66j + 3f«„è,

3?-, + 1/3/, ' 36, + \/Si,

Lossen wij nu nJ op uit de 7 eerste vergelijkingen (15), dan komt
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f*o
=-

a, 1 o o o o o

a, ix.2 l O O

a, f*i f'2 1 ^
^'i

^

«3 f'o fti f'2 1 2^8 f>.

O Mo f'. f';
2b.

flj O O f'o f'i '^ "

a„ O O O !i„ O O

,10

Ifxo 1 O O O O O
i

if'i .«2 1 O ^^ O O

jfo f'i M2 1 26, 6, O

JO f»„ ft, ft2 u 26, è,

JO
O ,i„ f,, O M 2&,

lO O O ft„ O O M

3^0
Trekken we im in den eersten determinant —- maal de 6'^'" kolom

m

van de 3'^'= en —- maal de 7'^'^ kolom van de 4'ï« af en in den
m

tweeden determinant —° maal de 5'^'^ van de 2'''^, -^ maal de 6^^*^

m m

van de 3'^^ en -^ maal de l'^" van de 4'''^ kolom af, dan komt

a, 1 O O O O O

a, n, l O O

a, n, —il O 6, O

36„ m
«2 0-^ li, - 26,

O O

o
m

10
f*2 1 O O

66.
O 6.

66,
Ml — 1

36„ 66,

Mo — — 1 26,
in m

O O
36. 6b, m

36.

3

O O

O —° O

o o

O o

o o

2^ />.

m- 26.

10 O

De noemer is nu onafhankelijk van n en men herleidt hem
gemakkelijk tot

1 O 6, O

N=

^ 1 26, K

36, 6i, m
m m 3

26.

36„ m
O —° O -

.» {2h,b, + UX) m
27

+

+ 46„6,^ + 46,'6, +
36,^6,= - \2h,hXb,
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rit (Ie bcpaliii"' van m volgt nu

m' — (36V — 3^-06, — 12^,^3) ,n -f ISO.b.^b, — 72b^b.b,

1 362 - 1/3/2

3 (U,b, - b,b,)

zoodat

3V*4' - 126„^^^ = — bjj^ (Qb, — 7,1)

derhalve is

N=^?n + ^ {3b,H>, - ib.b^b, + -db.b,^ - 2b,b,b,)

of, als men stelt

,3 = b,b,b, + 2b,b,b, - bJ - 6.6,= - 6/6,

.V=^ m - i (3i,+6,i,) = - uy'ói,-ii, = - (uy3i,-9i,) . (18)

Wanneer men op de waarden van (t, en fij in f«„ uitgedrukt

let, ziet men gemakkelijk dat de teller van fj„'
den vorm heeft

Jfi»' + 5it„ + C en het is de vraag deze drie coëfficiënten A, B en

C te bepalen. De laatste vindt men door fio = O te stellen: dit geeft

O I

C r= — fl„

1



( 531 )

vervolgens fj„ = 0. Men vindt dan t\\ ee determinanten waarvan de

eerste identiek nul is, zoodat overblijft

"e



Co =

( o32 )

3^y

laat herleiden'^tot de vergelijking van Riccati (19).

(20)

5. Onderzoeken we nu ook in dit ge%iil de noodzakelijke voor-

waarden waaraan de coëfficiënten n en h van de difterentiaalver-

gelijking (14) moeten voldoen, zal de herleiding tot eene vergelijking

van Riccati mogelijk zijn. Daartoe difierentieeren we de 4 verhou-

dingen -^
,

-^
1

- ,
— nitgedrukt in k en ;« volgens (15). Men

vindt dan

+ {l>,X,-U,X,)ii,'-h,X,(i,' + (3V-2-3è,i,)f*„'

+ K^^ii-2-{Kh+^h>-M' + (6Mi-3^„;i,)f,;

Vercenigt men ieder dezer vergelijkingen met de 7 eerste ver-

gelijkingen (15) en elimineert dan de grootheden X,' ?-:,').,' ij n^' ^i^' }t ',

dan verkrijgt men de voorwaarden

(21)

1
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6 e

en daarna

C„, C„C,--- __,c,-^^ 6 '^'
ra ó '

KC.^c. is.^c, ;.,c-,+a

6

dat is voor de 4 gevallen achtereenvolgens

6 (6,V), 6 /'oM,-3/>,,^„. - 6 i, ^
,
-_i^

m m

e e

, 3?»,, — 2?-,/<,, /-/ , O

6 (Mo')- 3 ?-,,<, -3/v'„,

36„6i 6/'/-

6 {h,h.;), - 3
/.,f,„,

^
,
-^

, 3/-, -
m m

36 » UJk
6 (?'„i,'), - 3 6„M„. ^

,
-^

, 3/>„ -

U.2, U„ —2b^\ h,b^, O

18 />,/>.,

^-^, b.zm-2b,b^, bj>^, -Sb,b,
in

— 2b,h„ b„b^ + 2b,m, — Ub^b,.

Noemen we deze waarden voor een oogenblik D^ D^ -^^i-^a D^ D^D^I)..

Na deze bewerkingen komen nu in den determinant alleen in de

2e kolom nog de grootheden (t„ /«j fjo \oor, zoodat we met het oog

op de betrekkingen (17) dezen determinant den vorm ^-l/*,+5 kunnen

geven. Om nn A te vinden differentieeren we naar /j„. Men verkrijgt

dan voor A een determinant, die zich onmiddellijk laat herleiden tot

den volgenden determinant \an de ö"^ orde

3i.
- 1 (I

m

6è. U

U it O

1 o /' o

36„ 6/-,

1 -^ -~' 1 26, b,
m m

36„ 66, in
O O -^ -^ _ 26,

m m i

36. m
O O O —" O -

in 3

Z>,' D, D, D, D, X»,

m , m m m

= ••"©'

3
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Ontwikkelt men nu den laatsteii determiinant naar de elementen

van de bovenste rij dan \indt men, stellende

81
9" in" -\- m-\-b,b,{bJ>,-ib,b,) = P

Voor de verschillende waarden van de grootheden Z) \vordt nu

de laatste factor achtereenvolgens

3

3

3

8

Merkt men nu op dat uit de bepaling van m volgt

Hl"— 66.,w
l>^h^^UJ>, = —

dan ziet men dat steeds A =^ 0.

De gevraagde condities worden dus bepaald door i>' := O ; men

kan dus ft,, = O schrijven en vindt na eene kleine herleiding

*^.^ + U^ö.m + 2b^{b,b-ib,b,)

m' + 4V.,m + 2b,{b,b^—4.b,b,)

'-Lm-' + ibjK^m + 2b,{b„b^— UJ>,)

^ibJ>m-\-2b,{b,b,-U,b,).

«.
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waarin de elementen van de laatste rij zijn

6,^,62'), 3bJ:>,, -b„b„ 2b^b,—b.2m, b,m, —2b,-, b,b^, O

6{b,b.,% O, -bj>„ 2q,\ b,{vi-Qbi), b.2m~2b^b„ b,b^, -3b,b^

6(6,62'), O, -b,\ 26/,, b,{m-6b,), -2b,b„ b,b,^2b,m, -I2b,b,

6. In het algeineene geval zal men op dezelfde wijze voor f/„' vinden

het qnotient van 2 determinanten ieder van de 2n -\- !<= orde. Bij

dezelfde herleiding als hierbo\en zal dan weer de noemer onaf-

hankelijk blijken te zijn van ). en n, terwijl de teller alleen de groot-

heden Hu—l f<n—2 • , fij Mo i" twee kolommen zal overhouden.

Bepaalt men nu fin-;, (i„_2 • • Mi ^'s lineaire funeties van f<o f'an

ziet men dat de teller een polynomium van den tweeden graad in

f«o wordt. Hieruit volgt, dat wanneer de noodige voorwaarden vervuld

zijn de grootheid h^ voldoet aan eene differentiaalvergelijking van

RiccATi m. a. w. dat er eene substitutie bestaat die het mogelijk

maakt de gegeven differentiaalvergelijking tot eene differentiaal-

vergelijking van RiccATi te herleiden.

Anatomie. — De Heer Bolk biedt eene mededeeling aan ^an den

Heer A. J. P. v. d. Broek : „Over de ontwikkelingsgeschie-

denis van het nroyenitaalkanaal (urethra) hij den man".

(Mede aangeboden door den Heer G. G. J. Vosmaer).

In de volgende mededeeling zal ik eene beschrijving geven van

de wijze waarop ontogenetisch de sluiting van het urogenitaalkanaal

bij den man tot stand komt ; daarna zal ik trachten de samenstel-

ling van dit kanaal van een vergelijkend ontwikkelingsgeschiedkun-

dig standpunt toe te lichten.

Het jongste stadium dat ik onderzocht was een mannelijk (?)

embryo van 30 n\S\. kruin-stuitlengte ; een stadium dat iets jonger

is dan het oudste door Keibkl ') beschreven vrouwelijk embryo (l.c.

Embryo Lo).

Het urodaeum (entodermale kJoake) heeft zich in rektum en sinus

urogenitalis gedeeld ; er bestaat een primitief perinaeura. De anaal-

membraan ligt niet meer aan de lichaamsoppervlakte doch vormt

1) Keibel (P.). Zur Entwickelungsgeschichledcs mensclilichen Urogenitalapparates.

Archiv f. Anatomie und Physiologie. Anal. Abth. 1896. pag. 55.
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den bodem van een kort proetodaeum. Sinus urogenitalis en proe-

todaenm vereenigen zich tot een kort (20ü ja) ectodaeum (ektodermale

kloake), aan welks wand de twee samenstellende gedeelten gemak-

kelijk zijn te herkennen. Vervolgt men het wandgedeelte, dat van

den sinus urogenitalis afkomstig is ; dan blijkt, dat dit aan de basis

van den penis bijdraagt tot de begrenzing van de korte genitaal-

groeve (^^Gesehlechtsrinne") ; daar\-óór zet het zich als epitlieliale

dubbellamel, phallus-lijst („Urogenitalplatte", „Urethralplatte", „lame

cloacale" etc.) in den aanleg van den penis voort. Er is nog geen

fossa navicuiaris.

Bij een embryo van 4 cm. romplengte zijn de openingen van

proetodaeum (anus) en sinus urogenitalis door een definitief perinaeum

gescheiden,

De sinus urogenitalis mondt op de perineale penisvlakte uit met

eene ongeveer ruitvormige opening, welke onmiddellijk achter eene

circulaire insnoering van den penis gelegen is. Deze insnoering duidt

de grens tusschen glans en corpus van den penis aan.

Doorziet men de dwarsdoorsneden, van de punt van den penis

uitgaande, dan blijkt hoe in het gedeelte vóóv de ruitvormige opening

(fossa navicuiaris) de phallus-lijst als dubbellamel in het weefsel van

den penis indringt (figuur 1 a.). In het gebied der fossa navicuiaris

wijken de lamellen der phallus-lijst gedeeltelijk uit elkaar (fig. 1 . b.).

waardoor op de perineale peaisvlakte eene groeve zichtbaar wordt.

De hoek tusschen de beide bladen wordt langzamerhand grooter,

totdat zij tenslotte, in het breedste gedeelte der opening, in eikaars

verlengde staan (figuur J c. en d.). Het bovenste gedeelte der

phallus-lijst staat als een kam op de hoekplaats der uiteengeweken

lamellen, (fig. 1 b-d.).

Beziet men den wand van de fossa navicuiaris nauwkeuriger dan

blijkt, dat deze slechts ten deele door de lamellen der phallus-lijst

wordt gevormd ; het overige is afkomstig \an het penisektoderm,

dat zich ter zijde van de phallus-lijst als een plooi over den rand

hiervan heenbuigt (in fig. 1 b en c. met g.p. aangegeven). Wil men

deze plooi geslaclitsplooi noemen, dan heeft men daarbij te bedenken,

dat zij niet voorstelt den overgangsrand van de phallus-lijst in het

penisektoderm, doch geheel van dit ektoderm afkomstig is. In figuur

1 b liggen de twee geslaehtsplooien dicht bij elkaar, is figuur 1 c,

beantwoordende aan het midden der fossa navicuiaris zijn zij verder

van elkaar verwijderd.

NtUir de basis van den penis toe blijven de twee lamellen van de

phallus-lijst in eikaars verlengde staan ; evenzoo blijft de mediane

kam aanwezig ; de twee geslaehtsplooien daarentegen buigen hoe
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langer hoe meer naar elkaar toe, totdat zij elkaar in fle mediaanlijn

bereiken en liet urogenitaalkanaal tot atslniting brengen. De wand

van dit kanaal bestaat dus uit twee gedeelten, van de phallus-lijst en

van de geslachtsplooien (penisektoderm) afkomstig, (fig. 1 d.). Aan den

aard van het epithelium zijn zij mikroskopisch te herkennen.

Bij de bespreking van de oudere embryo's zal ik mij beperken

tot die plaats, waar de sluiting van het urogenitaalkanaal tot stand

komt. Dat het resds gesloten gedeelte van dit kanaal bij de verdere

ontwikkeling in de lengte groeit en daardoor het perinaeum langer

doet worden, vermeld ik terloops.

Bij een embryo van 5 cm. ligt de plaats, waar de beide geslachts-

plooien elkaar in de raediaanlijn ontmoeten, iets achter het breedste

gedeelte van de fossa navicularis. Ook hier zijn de beide wand-

gedeelten van het urogenitaalkanaal, afkomstig van de phallus-lijst en

van de geslachtsplooien duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het

niet gescheiden gedeelte der phallus-lijst zit als een kam o|) den

ventralen wand van het urogenitaalkanaal ; vóór de fossa navii-u-

laris vormt de phallus-lijst eene epitheliale dubbellamel. Bij dit

en'bryo is een praeputium opgetreden, dat den penis nog niet geheel

omgroeid heeft. De sluiting van het urogenitaalkanaal gaat nu in

apicale richting verder, zoodat het orificium externum urethrae naar

de punt van den penis wordt verplaatst. Deze verplaatsing gaat onge-

veer parallel aan de omgroeiing van de glans penis door het pi-ae-

putium.

In het gesloten gedeelte van het urogenitaalkanaal bestaat de wand

steeds uit de twee boven beschreven gedeelten, die 'oikroskopisch

scherp te onderscheiden zijn. Verschillen treden slechts op in de ver-

houdingen, waarin de beide epithelia aan de wand vorming bijdragen.

Bij een embryo van 8,5 cm. romplengte heeft het praeputium de

geheele glans omgroeid. Het orificium externum urethrae bevindt zich

kort achter de punt van den penis op de perineale vlakte van de

glans.

De eerste doorsneden, aan de punt van den penis beginnende,

vertoonen de nog soliede phallus-lijst (figuur 2 a.). De opening van

het urogenitaalkanaal is in figuur 2 a. te zien als eene groeve in de

dikke epitheliummassa, die door de samenkomst der beiderzijdsche

randen van het praeputium ontstaan is. Hier doorheen loopt het

urogenitaalkanaal in schuine richting en bereikt na enkele tloorsneden

de oppervlakte van de glans. Te dier plaatse zijn de beide lamellen

van de phallus-lijst gedeeltelijk een weinig uit elkaar geweken (fig. 2 b.).

Het aangrenzende penisektoderm vormt aan de randen der phallus-

lijst twee kleine geslachtsplooien (in fig. 2 b met y p aangeduid).
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Door saniciisinelting van deze twee plooien komt, enkele doorsneden

verder, de sluiting van het nrogenitaalkanaal tot stand (figuur 2 c),

Tn tegenstelling met datgene wat wij zagen in het gebied van de

fossa navicidaris, heeft hier aan de vorming van den wand der

urethra de phallus-lijst verreweg het grootste aandeel ; slechts een zeer

gering gedeelte is van de geslachtsplooien (penisektoderm) afkomstig.

Dat ook hier de beide wandgedeelten scherp van elkaar te onder-

scheiden zijn, leert figuur 3, waarin een gedeelte van figuur 2 c bij

sterkere vergrooting (330 X) is weergegeven.

Het epithelium van de phallus-lijst is te herkennen aan een zeer

duidelijk stratum germinativum van hooge cylindrische cellen ; tus-

schen het beiderzijdsche stratum germinativum liggen een aantal

lagen van groote, weinig gekleurde, poljgonale cellen met groote

ronde kernen. De celgrenzen zijn zeer duidelijk. De groeve tusschen

de uiteengeweken gedeelten der phallus-lijst bezit eene gladde opper-

vlakte.

Het van het penisektoderm afkomstige epithelium, dat liet voorste

gedeelte van het kanaal bekleedt, heeft een geheel ander voorkomen.

Het is zeer veel donkerder gekleurd, waarschijnlijk ten deele een

gevolg van de \ee\ dichtere rangschikking der kernen. Een duidelijk

stratum germinativum is niet te herkennen, evenmin zijn celgrenzen

zichtbaar; de begrenzing van het lumen is niet zoo glad en scherp

als in de phallus-lijst.

Vervolgt men de urethra naar de fossa navicularis toe, dan ziet

men tweeërlei verandering tot stand komen. Ten eerste wordt bij de

wandvorming een hoe langer hoe grooter plaats ingeruimd aan het

penisektoderm; ten tweede wijken de beide lamellen der phallus-lijst

hoe langer hoe sterker uit eikaar, slechts een klein gedeelte blijft

als een kam op de urethra zitten (figuur 2 e). Het epithelium der

phallus-lijst Avordt langzamerhand verdrongen door een epithelium

van het karakter van het penisektoderm. In de doorsnede waaraan

tiguur 2 g ontleend is, zijn de twee komponenten, die daarin onto-

genetisch zijn bevat, niet meer te herkennen. Bij deze figuur wil ik

tevens de aandacht \estigen op den epithelialen knop, welke dorsaal

van de urethra ligt. Deze stelt den aanleg van een der z.g. para-

uretluaalgangen voor en is te beschouwen als een afgesnoerd gedeelte

der phallus-lijst of als een van uit deze lijst naar binnen gewoekerde

celstreng.

Ten slotte geef ik in iiguur 4 eene serie van doorsneden door de

urethra \'aii een embryo van 13 cm. romplengte (± einde 5e maand)

;

bij welk embryo de toestand van den volwassen mensch bereikt is.

De urethra mondt oj) hel einde van den penis met eene verticale
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opening. Waar de uretlira verticaal staaf, dus vóór de fossa navicu-

laris, bestaat liaar wand, zooals figuur 4a leert, grootendeels uitliet

epitiieliuui der phallus-lijst ; slechts een uiterst klein gedeelte is van

het penisektoderm, resp. de geslachtsplooien, afkomstig. De lamellen

der phallus-lijst zijn bijna geiieel gescheiden, niet omdat zij uiteenge-

weken zijn, doch omdat de centrale celmassa vcrd\venen is.

in de ricliliiig naar de l'iissa na\icularis verandert ook hier de

samenstelling van den wand, en wordt het van de phallus-lijst afkom-

stige gedeelte kleiner, het van de geslachtsplooien afkomstige gedeelte

grooter. In figuur 4 c beantwoordt zeker het verticale gedeelte van het

kanaal aan de phallus-lijst, het overige is in hoofdzaak produkt der ge-

slachtsplooien. Ook in dit preparaat verdwijnt in het gebied der fossa

navicularis het verschil tusschen de beide epitheliumsoorten ; in de

doorsneden, waaraan figuur 4 d-g ontleend is, zijn de grenzen tusschen

de beide komponenten niet meer waar te nemen.

Op verschillende hoogten ti-eden afgesnoerde celstrengen en tiuizen

op, die als de aanleg van paraurelhi-ialgangen moeten worden opge-

vat ; de in figuur 4 f mei .S-. ƒ/. aangeduide buis is de aanleg van den

Sinus van Guérin.

De serie-figuur 4 leert ons, evenals figuur 2, de oorzaak kennen

van de liggingsverandering der urethra, die, zooals bekend is vóóv

de fossa navicularis verticaal, daarachter in het algemeen horizontaal

staat. Dit verschil berust op het verschil in samenstelling. V(')ór de

fossa navicularis toch overweegt bij de wandvorming van de urethra

de, verticaal staande, phallus-lijst, en komt slechts zeer weinig op

rekening van de geslachts|)looien. Achter deze fossa daarentegen is

de wand der uretlira ni hoofdzaak het produkt der versmolten ge-

slachtsplooien, slechts een gering gedeelte is ontogenelisch aan de

phallus-lijst toe te schrijven. Het uiteenwijken der beide lamellen

van de phallus-lijst is bij deze omvoriniiig een belangrijke factor.

Overzie ik de onlogenetische processen, welke bijdragen tot de

sluiting van het ui'ogenilaalkanaal, zooals die in het voorgaande zijn

geschetst, dan moet ik mij aansluiten bij die groep van onderzoekers

(Rkttkrki{, Rkiciikl, Hkhzoc;) welke eene sluiting tengevolge \an het

in de mediaanlijn versmelten van twee plooien (geslachtsplooien)

aannemen. Van huinie meening wijk ik af wat betreft de genese

der geslachtsplooien, die niet de randen der |)hallus-lijst zijn, doch

plooien \'an het penisektoderm voorstellen.

In aansluiting aan de boxen beschi-even processen wil ik ten

slotte enkele gedachten weergeven omtrent de waarde en de be-

leekenis van de urelhra uit vergelijkend ontogenetisch oogpunt.

Hiervoor moei ik heriinicrcn aan (l<'n loesland, zooals die bij

35
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Echidna, een der Monotremata, voorkomt. Bij dit dier ontwikkelen

zich, zooals Keibkl's ') ondei zoekingen ons leerden, kaudaal van de

klieren van Cowper, een tweetal buizen, de z.g. ,,Samenurethra" en de

,,Harnuretlira". De eerste loopt als een kanaal door den penis en is

een produkt van de pliallus-lijst ; de tweede loopt van het urogenitaal-

kanaal schnin kaudaalwaarts naar het ectodaeum (ektodermale kloake).

Genetisch vormt zich deze buis daardoor, dat het oorspronkelijk

enkelvoudige ectodaeum zich door twee plooien, die naar elkaar

toegroeien en versmelten, in twee helften verdeelt, het proctodaeum

en de ,,Harnurethra". Voor de groep der buideldiei'en heb ik ')

aangetoond, dat het urogenitaalkanaal niet moot worden opgevat

als homologon van de ,,Samenurethra" van Echidna; (zooals in het

algemeen geschiedt voor de urethra der placentale zoogdieren, op grond

van hare topographie ten opzichte van het corpus cavernosum), doch

dat het moet worden beschouwd als het verbindingsprodukt van

,,Samenurethra" en ,,Harnuretlira", die zich tegen elkaar legden en

tot één kanaal versmolten. Bij Perameles bestaat een overgangstoestand

tusschen Echidna en {)lacentale zoogdieren (niensch).

De voor de buideldieren gegeven verklaring omtrent de genetische

samenstelling van het urogenitaalkanaal op de urethra van den man
toepassende, kom ik tot het besluit, dat ook hier een echte ,,Samenharn-

urethra" bestaat, homoloog aan de ,,Samenurethra" -j- ,,Harnurethra"

van Echidna. Met de ,,Samen urethra" vergelijkbaar is dat deel van

de lu-ethra, dat zijn oorsprong te danken heeft aan de phallus-lijst.

De homologa van de twee plooien van het ektodaeum zijn de

twee plooien, die ik als geslachtsplooien beschreef, en door welker

samenvloeiing de sluiting van het urogenitaalkanaal tot stand wordt

gebracht. Het door deze plooien begrensde gedeelte wordt daardoor

tot homologon van de ,,Harnurethra".

Uit vergelijkend ontogenetisch oogpunt is dus ook de waarde

van de urethra vóór en achter de fossa navicidaris verschillend.

Terwijl toch achter de fossa navicularis slechts een zeer klein

wandgedeelte als produkt der phallus-lijst kan worden beschouwd,

misschien het vertikaal staande gedeelte van het lumen zooals dat in

de urethra van den man wordt aangetrotfen, verandert dit vóór de

fossa navicularis in dien zin dat daar het grootste gedeelte van den

wand van die lijst afkomstig is ; achter die fossa is dus de urethra

in hoofdzaak aan de ,,Harnurethra"', daarvéiór in hoofdzaak aan de

,,Samenurethra" homoloog.

M Keibel (F.). Zur Entvvickelungsgeschichte des Urogenitalapparates von Ecliidua
aculeata var. typica. Semon. zool. Foischungsreisen. Lieferung 22. pg. 153—206.

-) V. D. Broek (A. J. P.) Zur Entwickeliingsgeschiclite des Urogenitalkanales
bei Beullern. Verhandl. der Anat. Gesellscbafl. 22. Berlin 1908, pg. 104 — 120.
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Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman liiedt eeiie niededeeliiig aan

over: ,J)e wd der verandfring vdn goJjIengte van de middelste

lijn V(tn een triplet met de veldsterkte"

.

In t\vee luedeileelingen aan deze Akademie ') gedaan over „Ver-

andering \an goltlengte van de middelste lijn van ti-ipletteu in een

niagnetiscli veld" heb ik met den echelon-spektroscoop xan Michelson

het feit van de verplaatsing van de middelste component buiten

twijfel gesteld. Gelijktijdig met mij werd deze verplaatsing ge\onden

door Gmelin ') en door Jack '). Door Gmelin werd het eerst de wet

\an \erplaatsing bij de kwiklijn 5791 aangegeven. Volgens hem is

tie \erandering van golflengte evenredig aan het kwadraat van de

magnetische kracht.

In het tweede gedeelte eener voorafgaande verhandeling over

„Magnetische splitsing der spectraallijnen en veldsterkte" zijn metingen

medegedeeld o\er de asymmetrische splitsing van de kwiklijn 5791 *).

Stelt men de asymmetrie der splitsing geheel op rekening van ver-

plajitsing der middelste lijn naar den kant van het rood, dan zou

men uit de gegeven getallen moeten besluiten dat die verplaatsing

ongeveer lineair met de veldsterkte toeneemt. Dit onderzoek werd

verricht niet het Iralierooster van Kowlaxo en het hdofddoel er van

was het beslaan eener asynuueli'ische splitsing te bewijzen. Dit is

dan ook gebikl, maar ik geloof dat ik ile nauwkeurigheid der zeer

moeilijke bepalingen van het iiedrag der asymmetrie heb overschat.

In velden van de orde van 2()0()() gauss is de asymmetrie 35 dui-

zenste deelen eener Angstroihneenheid en daar het gebruikte tralie van

RowLAND nog juist toelaat in de gebezigde, eerste orde lijnen op te

lossen, die ü.12 A.E. van elkaar verwijdei'd zijn, zoo is men dan

reeds bij de genoemde veldsterkten viermaal iieneileji de grens van

hel oplossend vermogen gekomen.

Alleen omdat men bij de bepaling der asynnnetrie te doen heeft

met het verschil \an twee kleine grootheden, die boven de grens

door het oplossend vermogen gesteld liggen, kan nog van eene

meting sprake zijn.

Vergt men echter aldus het alleruiterste \an de gebezigde methode

dan kunnen foutenbronnen op den voorgrond treden, welke deels hun

oorzaak hebben in onze wijze \an beoordeeling van den afstand van

1; P. Zeeman. Verslag Akademie Febr. 1908, April 1908.

-) Gmelin. Physikalische Zeitscliriit. 9. Jahrgang S. 21;:^—2U. 1908.

^) Jaok zie VoiGT. Magneto-optik. S. 178.

*) Zeeman. Verslag Akademie November 1907.

35*
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dicht bij elkaar staande lijnen, deels sauienhangen met bijzonderheden

in de beeld\orming door het tralie, welke nog niet voldoende zijn

onderzocht.

Het verdient daarom ongetwijfeld de voorkeur om voor het nader

onderzoek van de verplaatsing van de middelste lijn van het triplet

een methode te bezigen die een grooter oplossend vermogen waarborgt.

Gmelin heeft bij zijn onderzoek gebruikt gemaakt van den echelon-

spektroskoop van Michelson en het is hem naar het schijnt volkomen

gelukt door een svstematisch onderzoek de uitkomsten met dit

instrument verkregen quantitatief te gebruiken. De door hem verkregen

uitkomst heeft dus groote waarschijnlijkheid voor zich en wordt

daarenboven thans gesteund door de theorie welke Yoigt "*) voor

groote asymmetrieën heeft gegeven en waarin koppelingen lusschen

de electronen worden riangenomen.

Het scheen mij echter nog de moeite waard langs een weg

onafhankelijk van den echelon sjiektroskoop en van Rowland"s tralie

de zaak te onderzoeken. De methode van Fabry en Perot is daarvoor

zeer geschikt. Met een étalon van 5 m. m., die reeds vroeger door

mij gebezigd werd, zijn de meeste metingen verricht waarvan in dit

opstel sprake is. Enkele bepalingen heb ik echter gedaan met een

anderen étalon, waarbij de afstand der halfverzilverde platen door

afstandsstukken van ,,invar" wordt bepaald, en die door .Iobin voor

mij vervaardigd was. De invloed van een verandering in temperatuur

van den étalon gedurende den tijd der proefneming, op het ring-

systeem is door het gebruik van ,,iiivar" zeer verminderd.

De dikte der luchtlaag bedroeg bij dezen étalon 25 m. ni. Bij

deze dikte nadert men echter voor de kwiklijn 5790 in het magnetische

veld reeds de grens der methode. De nauwkeurigheid van de uit-

komsten met den 25 m. m. étalon is dan ook in ons geval niet

merkbaar grooter dan met ilen 5 m. m. étalon wordt bereikt.

De inrichting van den gebruikten toestel is vroeger \oldoende

uitvoerig beschreven'). Voor het doel, dat ik nu op het oog had was

het wenschelijk uitsluitend de trillingen evenwijdig ajin de magnetische

kracht te onderzoeken. Een kalkspaathrhomboëder was daartoe

tusschen de lichtbron en de eerste lens geplaatst. Tan de beide beelden

welke aldus van de lichtende \'acuumbuis op den étalon werden

ontworpen, werd het niet gewenschte door een scherm buiten werkijig

1) VoiGT. Magneto-optik. S. 261.

') Zeemam. Verslag Akademie December 1907.
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gesteld. Een opname met de lichtbron in liet magnetische veld werd

\oorafgegaan en ge\olgd door eene met de lichtbron buiten het

magnetische veld.

Behalve de binnenste ring werd steeds ook de tweede, soms ook

de derde en vierde ring uitgemeten en voor de berekening gebezigd.

De formule voor de berekening is die welke door F.\bry en

Perot het eerst gegeven is, vereenvoudigd zooals dat in ons geval

mogelijk is ^).

In de* volgende tabel heb ik de resultaten samengebracht, welke

betrekking hebben op de lijn 5791 van kwikzilver. In de eerste

kolom is het rangnummer der proef, in de tweede het nummer der

photographische opname vermeld ; /.?.„ is de vei-andering in golf-

lengte der middelste lijn. De veldsterkten zijn in de laatste kolom

opgenomen. De rehttieve waarden, welke \oor de beoordeeling van

de wet van afhankelijkheid tusschen verplaatsing en veldsterkte

alleen noodig zijn, zijn juist. De opgenomen getallen moeten met

1 <i 2 procent vermeerderd worden om ze tot gauss te reduceeren.

'roef.
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Door de drie zoo gewonnen, door kruisjes aangegeven, hoofdwaarden

en den oorsprong van coördinaten is dan zoo goed mogelijk eene

parabool gebracht, geworden.

Door de figuur en ook door eenvoudige berekening ovei-fuigd

men zich gemakkelijk dat de kwadratische wet, binnen de grenzen

der waarnemingsfouten in de liepaliug der verplaatsingen, gevolgd

wordl. ^len mag wel aannemen dat de grootte der verplaatsing in

elk der tien gebezigde gevallen l>innen 0.0()-2 a 0.003 A.E. bepaald

is geworden.

Ten einde te doen zien op welke wijze de getallen over A;„

werden verkregen zal ik voor één geval de berekening uitvoeriger

geven.

?., ^.„ = 8^(-V--«r)

;.„ = 5791 1. E. H = 12700

Etalon 2 d = 10 n>.m. R = 120 m.m.

-i\,.v,n diameters der ringen in m.ii>.

j;„ gemiddekle van 2 opnamen, voor en na opname .i',„.

Eerste ring

:

,7- » = 13.410.,•„ — 3.662

.,„, = 3.640

Tweede ring:

X, — 2 008

.,;,„= 2.573

.r,„' ^ 13 250

X,' = 6.802

.ir, » =z 6 620

0.160

U.182

0.171
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o.i7i;.„
A;., = --^ = 0.0086 A. E.

Bij het li-iplet van de kwiklijn 577U kon ik geen verplaatsing van

de middelste lijn constateeren. In een veld van 28250 werden de

volgende uitkomsten met den 5 m.m. étalon verki'egen \oor de

diameters

:

;rste ring
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Kort <j,-oie(lcii liccFl dtui ook '.vcrkelijk Brücke =), toetsend de gegevens

van Maktius, Wai.i.kr, (taktex en Durkj reeds gevallen van gestoord

parallelisme tnssehen beide eigensciiappen aangegeven. Genoemde

onderzoekei'S lieblien ter ziclitbaarmaking van den actiestroora gebruik

gemaakt van den capillair-eleetrometer, terwijl ik nnj bij mijn onder-

zoekingen steeds bediende van den snaargalvanometer van Einthoven

(Edelmann's klein model).

Om de spier tot contractie te bi'engen komen zoowel mechanische

ais electrische prikkels in aanmerking. De prikkeling heeft steeds

indirect plaats bij den M. gasirocnemins van Rana. De registratie

der electrische- en vorni-veranderingen geschiedt langs pliotografischen

weg. Het spier-zennwpraeparaat wordt o]) een onderlaag met de knie

bevestigd; de ^l. gastrocnemius wortlt van de andere spieren vrij

gepraepareerd , terwijl de Achillespees door niidtlei \ an een draadje

in verbinding staat met een hefboompje, dat een tegengewiclit draagt,

hetwelk bij elke spierbeweging langs een katrolletje op en neer

bewogen wordt. De spier grijpt aan op 2,6 cM. en het te heffen ge-

wicht op 5 cJ\I. van de draaiingsas \an het hefboompje. De lange

hefboomsarm beweegt zich voorbij de spleet \an het registratie-kastje

en werpt aldus een schaduwbeeld op het gevoelig-papier van den

registratie-trommel, terwijl tegelijkertijd de snaarbewegingen en de

tijdschrijver photogratisch geregistreerd worden. De M. gastrocnemius

wordt zorgvuldig geheel \rij van de andere spieren gebonden om
den invloed der contracties en electrische phenomena der onbelaste

andere spieren te kunnen ontgaan. De M. gastrocnemius wordt naar

den snaargalvanometer afgeleid door middel \an de onpolariseerbare

magazijn-electroden met beweegbare katoenpitten. De eene electrode

bevindt zich gewoonlijk op het dikste gedeelte van de spier, terwijl

de andere meer proximaal ge()laatst wordt. 15ij de laatste serie proeven

werden de electroden-pitten met een wijziging van Samoijloef's manier

door middel van een dunnen draad, welke door de spierfascie werd

gehaald, op de spieroppervlakte bevestigd, om zeker te zijn, dat immer

dezelfile puuleu werden afgeleid naar den suaargalvanomeler.

§ 1. Mt'c/ianisc/ie prikki'Js.

De aangewende nieclianisciie prikkels zijn in de eene proevenreeks

door vallende kwikdrojipels uit het kwikdnipiieiapparaat van .Schaeer ')

1) Bbicke., e. Th. V. Uebor die BtvJehuiigcn zwischen Aktionstrom und Zuckiing

des Muskels iin Yerlaufe der Ermüdung. Arcliiv f. d. ges. Physiologie Bd. 124, 1908.

-) SciiAFER , E. A. A. Simple apparatn.-. for the mechanical stimuhilion. Pro-

ceedings of the physiol. Society. Jan 1901.
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verkregen, terwijl hij eene andere serie proeven liet klojipeiid lia-

nieVtje van den tetanomntdr van IIi'.idi'.miain den nieehanisclien [irikkel

levert.

a. Proeven met. vaUenden kirildroppel.

Schafkr's kwikdriippelapparaat wordt aldus opgesteld, dat men eerst

de droppels ter oriënteering laat vallen op een glasplaalje, tusschen

zenuw en dropiielbuis-opening geschoven. Op een gegeven oogenblLk,

waarop een eenigszins regelmatige drop|)elfreqiientie is verkregen,

wordt het glas|)laatje weggetrokken en de zenuw zelf door de drop-

pels getrolien, tei'wijl de registratie dan plaats vindt.

Langs een ietwat hellende onderlaag, waarop de zennw in een

gleuf rust, vloeien de kwikdroppels snel weg. Door verandering der

droppelfre(pientie en wijziging der valhoogte der droppels, vaak ook

spontaan zonder eenige wijziging in de uiterlijke proefvoorwaarden,

kan men allerlei discongruenties zien optreden tusschen de mechanische

en eleetrische reacties van een spier. Fraai regelmatige \ermoeieni8-

krommen zijn op deze wijs moeilijk te verkrijgen, daar men het niet

in zijn hand heeft een steeds eenderen \al der kwikdrop[iels, wat

frequentie en richting betreft, te bewerkstelligen. De kromme in

liguur 1 op MMimoemde wijs gewonnen, demonstreert, dat het

electrisch phenomeen der opeenvolgende samentrekkingen in het

onderhavige geval telkens hetzelfde beloop en dezelfde amplitude

heeft. In tegenstelling hiermede is het mechanisch effect herhaaldelijk

ongelijk.

b. /'roeven met kloppend hamertje.

De tetanomnlor van Heidenhain wordt aldus in een keten met een

chronoscoop als interriiptor ingeschakeld, dat slechts 2 maal per

sekonde het hamertje de zenuw in het geïsoleerde, ivoren sleufje

treft. Om ile zenuw voor al te snelle laesie zooveel doenlijk te

bewaren wordt ter breking van den liamerstoot een stukje spier-

weefsel dwars ondei- de zenuw aangebracht. De zenuw zelf wordt

door middel van het windasje licht aangespannen. Over het algemeen

is het zeer moeilijk den val van het kloppend hamertje en de spamüng
van de zenuw aldus te regelen, dat een geregelde reeks van mecha-

nische en eleetrische reacties telkens op de prikkels volgt. Nu en

dan gelukt het echter een goede serie te maken, gelijk achterstaande

figuur 2 laat zien.

Men ziet hoe de serie in figuur 2 aanvangt met een groote, initiale,

mechanische en eleetrische reactie, gevolgd door de andere, die direct

veel kleiner zijn. Tevens heeft na de eerste reactie een verschuiving
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van tlcii imlstand plaats, die eerst in de eene i-icliting geschiedt en

later in de tegenovergestelde richting gaat. In het algemeen zijn de

vorm- en electromvogrammen vrijwel congruent. Nu en dan ontwaart

men hoe de spier met een samengestelde contractie reageert op een

enkelvoudigen hamerslag.

Tot nauwkeurige doseering en betere, steeds eendere, locale toe-

diening van den prikkel werd overgegaan bij het verder onderzoek

tot den electrischen prikkel.

§ 2. Electrische prikkels.

Als electrische prikkels werden gebezigd de openings- en sluitings-

slagen, hetzij van een farad ischen, hetzij van een gal vanischen stroom,

die onderbroken werd of door middel van een interruptor met

veerende jilatina-contacten aan K.vgenaak's chrouoscoop van | sekonde

bevestigd, of door middel van de rheotoominrichting van Engelmann

op een kymographion aangebracht. Bij deze rheotoominrichting Avaren

de prikkels over liet algemeen veel minder frequent en werden de

contactstoppcn aldus geplaatst, dat de sluitings- en openingsslag met

nagenoeg gelijke pauzen van 2 sekonden op elkaar volgen. De vol-

gende bezwaren kle\'en echter aan deze methoden van prikkeling.

In den loop van het vermoeienisproces komt de spier vroeg of laat,

al naarmate het te heffen gewicht, prikkelgrootte, prikkelfrequentie

en de voorgeschiedenis van de spier zelf in een zoodanigen toestand,

dat de spier misschien nog wel potentieel in staat is contracties uit

te voeren, luaar daarin accidenteel verhinderd woi'dt door tetanus

respectievelijk tonus. Voorts is het, vooral bij de i'heotoominrichting,

waarbij de prikkels in den regel lang niet volmaakt gelijkwaardig

geacht kunnen worden, niet gewettigd om vergelijkingen te maken

tusschen de respectievelijke mechanische en electrische reacties op

verschillende tijdstippen van het vermoeienis-proces. Daarom werd

nog eene nieuwe proevenreeks genomen, waarbij de spier wel is

waar op de zoo even beschre\'en wijs door middel van openings-

en sluitingsprikkels van een constanten stroom tot vermoeienis ge-

bracht werd, maar waarbij gedurende het geheele verloop van dit

vermoeienis-proces de spier met regelmatige lusschenpauzen op hare

mechanische en electrische reactie met behulp van een enkelvoudigen

sluitingsinductieslag werd onderzocht. Voordat echter telkens deze

sluitings-inductie-prikkel werd toegediend, werd eerst aan de spier

gelegenheid gegeven om volmaakt te verslappen. Bij de proefopstelling

werd gebruik gemaakt van een PouL'sche wip zonder kruis, waar-

door men naar believen de zenuw kon prikkelen öf door de perio-

dische interrupties van den constanten stroom, öf door den enkel-
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voiuligeu sliiiliiig'sslag verkregen dour liel \'al;ip|»;ir;uil \rtii Bhhnstkin

in den primairen keten van een inckicloriuni te [)Iaatsen. De gebrni-

kelijke \'oorzorgen werden genomen, zie Garten^) om aan te toonen

dat de electriseiie piienomena niet van struornHsscn afkomstig zijn.

Tei" demonstratie geef ik hiei' een klein overziciit van een der

proeven nit de laatste proexenreeks.

Hersenen en rnggemerg van een Rana fnsca zijn verwoest.

De M. gastrocnenüus, op de bovenbesclireven wijs voor de proef

ingericht, wordt indirect geprikkeld, afwisselend met een neeitlalenden

galvanischen stroom van 2 volt, of met een faradisclien stroom van

2 volt bij rolafstand van secundaii'e klos op 57. Het te lielfen ge-

wicht bedraagt 75 gram.

De snaargalvanometer met permanenten magneet wordt gebrnikt l)ij

een matige snaarspanning (15 van de 60 deelstrepen).

De proef wordt begonnen door de spier te prikkelen met een

enkelen slnitings-indnctieslag, waarna de periodische galvanische

|)rikkeling volgt.

In den aanxang dezer galvanische prikkeling antwoordt de spier

met afzonderlijke contracties, doch raakt weldra in tetanus. jS'a

eenigen tijd wordt de spier opnieuw ge[)rikkelil door den slnitings-

indnctieslag. Het mechanisch en electrisch effect hiervan is toe-

genomen. De photogi'aphische registratie laat zien hoe de electrische

phcnomena als antwoord op de pi'ikkeling door middel van de inter-

rupties van den galvanischen stroom in het algemeen grooter zijn

geworden, voorts hoe de reactie op den enkelvondigen inductieslag

weer gaat afnemen in grootte. De tetanus gaat gepaard met een

totale \'er[)laatsing van den ruststand der snaar.

In tiguur 3 ziet men, hoe de spier onder invloed der vermoeienis

thans een klein electrisch pheiiomeen vertoont als reactie op het

periodisch openen en verbreken van den constanten stroom, hoe

daarenboven het electrisch vei'scliijnsel als antwoord op den slnitings-

indnctieslag, vrij aanzienlijk is, maar niet vergezeld wordt van een

mechanische reactie, die ook zelfs niet waarneembaar is als tetanus

bij de galvanische prikkeling. De spier is namelijk totaal verslapt.

Het electrisch phenomeen van den indnclie[)rikkel is .samengesteld en

lang gerekt geworden.

jy^ uur na den aanvang der proef vertoont de spier noch

mechanische, noch electrische reactie zoowel op galvanischen als

op faradisclien prikkel. Alleen bij \'ersterking van den taradischen

prikkel worden de electrische reacties weer zichtbaar.

1) Garïen S. Elektrnphysiologie. Handbuch der Pliysiologische Melhodik biz. 470.
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.Siuniiui suiuiiiarimi laleii z,icli uit de voornoeimle. in liet voorat-

gaande gedeeltelijk weergegeven, proeveiireeksen de volgende, met

betrekking tot ons onderwerp, meest belangrijke feiten vaststellen.

In de eei-ste plaats blijkt, dat onder bepaalde omstandigheden, in

casu de vermoeienis, ook voor een skeletspier als de M. gastro-

cnemius eene zelfstandigheid aan het licht treedt van electrische en

vorm-veranderingen der spier. Voorts blijkt de meer of mindere

congruentie van genoemde reacties afhankelijk van verschillende

factoren o. a. de ki-acht van het dier.

In 't algemeen bekwam ik zelfs ook l)ij den verslapten M. gastro-

cnemius van Rana dezelfde resultaten, wat lengteverandering en

mechanische reactie lietreft, als Brücke vond \oor den M. sartorius,

wat dikteverandering en electrische reactie aangaat, aldus zich uit-

sprekend : ..Wahrend der Ermiidung nehmen Zuckung und Aktionstrom

ah, niid zwar ging die Abnalime der Aktionströme bei wenig kriiftigen

Muskeln der der Zuckungen anntihernd parallel, weini man die

Zuckungshöhe und die electromotorische Kraft der Aktionströme dem
Yergleiche zu Grimde legt. Bei besonders kraftigen Tieren war dagegen

dentlicht zu erkennen, dass diese Parallelitat keine strenge Gesetz-

massigkeit darstellt, denn in diesen Fiillen hielten sich die Aktion-

ströme auch dann noch auf ihrer nrsprünglichen Starke, wenn an

den Zuckungen schon deutliche Ermüdnngszeichen zu eikennen waren".

De trapvormingen \an het electrisch en mechanisch verschijnsel

zijn niet identiek. Het blijkt verder, dat het effect van een nu en dan

inwerkenden inductie-prikkel op de verslapte spier veranderlijk is.

In het begin van het vermoeienisproces neemt nl. het effect toe oin

later weer af te nemen. Tegelijk met deze afname in grootte gaat

gepaard een rekking zoowel \an crescente als van decrescente. Het

electrisch phenomeen levert nn en dan een samengesteld beeld. Fig. 3.

Reeds Dirig ^) kende een dergelijke samengestelde reactie op een

enkelvoudigen prikkel; ook Gakten, Hofmann, Brücke'), en Samoi.ti.off')

1 lebben dit waargenomen bij een normale spier.

Het blijkt dat in den loop van een verinoeienisproces de verhou-

ding van KS ^ A(_> wat de electrische reactie betreft, vaak een ver-

andering ondergaat, en wel in dien zin, dat in den regel het verschil

tusschen KS en AO langzamerhand kleiner wordt, zoodat KS en AO
aan elkaar gelijk zijn, wat gewoonlijk niet geschiedt voordat elke

1) DüRiG A. Ueber die elektromotorischen Wirkungen des wasserarmen Musk els,

PklCger's Arcbiv, Bd. 97, 1903.

-) Bkücke e. Th. V. 1. c.

'I Samoijloff A., Einige Elektrophysiologisclie Versuclie. Le Physiologisle Russe

1908. Vol. V, NJ. 86—90.
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afzonderlijke meclianisclie reactie van de spier volmaakt is uitgebleven.

Een enkele maal gebeurt liet, dat de KS onder den invloed der ver-

moeienis tenslotte <^ AO is. Wanneer men met tamelijke zwakke

stroomen werkt, kan het gebeuren dat op deze wijs, zoowel de elec-

trische als mechanische reactie op den openingsprikkel gedurende

eenigen tijd geheel uitblijft, om tegen het eind van het vermoeienis-

proces wederom voor den dag te treden alleen met een electrische

reactie. Eenige van bovengenoemde feiten \indt men terloops ook

aangeduid bij SAiiuMLOFi'. Men zou deze feiten als uiting eener

,,Entartungsreaction"" kunnen o[)vatten. In dien zelfden geest kunnen

we de vertraagde crescente en decrescente (zoowel der mechanische

als der electrische reactie) beschouwen.

Verder ziet men vaak, dat in den loop van het vermoeienisproces

het oorspronkelijk diphasisch karakter van een aktiestroom te loor gaat

en plaats maakt \oor een monophasisch beeld. Men ziet als het

ware den eenen top van het electrom^-ogram afslijten, terwijl de

andere top aangroeit, zooals Lee ') reeds opmerkte voor den

M. sartorius. Ook Beknstein en Garten") namen dit waai'.

De eigenaardige fluctuaties, die men \aak aan het eind eener

mechanische vermoeienis-kromme opmerkt, doen zich ook voor in het

electrische vermoeienis-myogram, zelfs in die momenten, waarop

elke mechanische reactie reeds verdwenen is. Deze fluctuaties treden

spoediger op en zijn veel intenser, wanneer men hei geheele dier

narcotiseert met ciiloroform of aether. Bij narcotiseering blijven over

liet algemeen de aktiestroomen veel langer bestaan dan de mecha-

nische effecten. Verwarming van het geheele proefdier met inacht-

neming van \oorzorgen om zelfs de lichtste uildroging te voor-

komen, doen zoowel de mechanische als de electrische reacties op

den periodischen prikkel sterk in groolle toenemen, niettegen-

staande de vermoeienis reeds iiaar iuvlued moest doen gelden op

de grootte \an de beide verschijnselen.

Tenslotte moge hier nog vermeld wordeu, dat ik na eene korte

vermoeienis van spieren bij zwakke electrische, reflectorische jirikkels

en klein te heffen gewiciit bij o|)houden der kunstmatige prikkeling

spoiilane contracties zag optreden, die gedurende eenigen tijd bleven

\'Oortduren '). Opvallend was het daai'lnj luie deze spontane uiecha-

1) Lee f. S. Archiv. für Pliysiologie 1887.

2) Bersteix, Gartex e. a. Handbucli der I'liysiologie des Menscheii vun \V. Nagel,

2e Halfte, Ei-.sler Teil, 4e Band, 1907.

^) Hiei' moge voorloopig veimeld worden dat liet mij iu aanvulling van ISamoijloff

gelukte ook langs retlectorischen weg aanzienlijke nieclianische en electrische reac-

ties van den M. gastrocneniius te verkrijgen, zoowel hij clicmische als meclianisclie,

rcflectorischc prikkeling.
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nisciie versoliijnselen even groot wai-en als bij eloetrische reflectorisclie

piikkeliiig, maar hoe tevens de daarbij behoorendo electrisclie ver-

sciiijnselen veel kleiner waren in vergelijking met die verkregen door

knnstmatige prikkeling.

Natuurkunde. — De Heer H. A. Lorentz biedt eene mededeeling

aan van Dr. L. S. (_)rnstein ; „SiatistL^ch mechanische theorie

der capilinr/feit."

(Mede aangeboden door den Heer H. K.'vmerlingh Onnes).

In eene in 1893 verschenen verhandeling ') heeft van der W.a.\ls

eene theorie der capillaire verschijn.selen ontwikkeld, die tot resnltaten

leidt, welke blijkens de metingen van Dr. E. (). de Vries, met de

waarneming in bevredigende overeenstemming zijn.

In het onlangs verschenen Lehrbnch der Thermodynamik van

v.\x DER Waals-Kohnst.\mm worden de in bovengenoemde verhande-

ling gebrnikte methoden met slechts geringe wijzigingen weergegeven.

In beide genoemde werken wordt bij de behandeling van dit

vraagstuk de hypothese inge\oerd, dat de entropie in een volume-

element een grootheid is, die alleen van de dichtheid en van het

aantal botsingen in dat element afhangt ').

De statistische mechanica van Gibbs stelt oiis in staat de even^ichts-

voorwaarde in de capillaire laag af te leiden zonder van genoemde

hypothese gebruik te maken ; en wij kunnen gemakkelijk achteraf

hare waarheid aantoonen. Ik stel mij voor dit thans te doen en wil

levens eenige andere grootheden, die in de theorie der capillariteit

een rol spelen, inct behuli) van deze metliude bepalen.

§ I. Stel (lat // volkomen harde en veerkrachtige bolvormige mole-

kuleii met de middellijn a. zich l)evin(len in een verticaal cilindri.sch

\at van een hoogte Z, dat de eeidieitl van oppervlak tot doorsnede

heeft en dat door horizontale vlakken begrensd is. De ])Ositie\e rich-

ting der c-a.s zal ik naar boven kiezen.

Stel verder dat de moleknleJi aantrekkende krachten op elkaar

uitoefenen, die werkzaam zijn tol op afstanden, die groot zijn ten

opzichte van de middellijn a en \an den gemiddelden afstand van

een paai' moleknlen. Zij — 'ƒ(./) tie potcntieeie energie dezer aan-

trekking voor een paar moleknlen, uaarvan de afstand der middel-

') J. D. V. D. Waals, Tliermodynamische theorie der capillariteit in de onder-

stelling van continue diclitheidsveranduring. Verh. d. K. A. v. \V. Deel I. 8. 189B.

-) Vergelijk geciteerde verhandeling pg. 16.
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pmilcii /' bednxagl, en laten wij ons vooi'stellen dat voor waarden

van ƒ die groot t.o.z.v. a (en den genoemden gemiddelden afstand)

docli klein t.o.z.v. eindige lengten zijn, '/)(ƒ)= O is ; terwijl hetzelfde

geldt \oor de functie if'(/') gedefinieerd door de vergelijking

f,f {/),//= -d^, (f) (1)

Wij denken ons thans een kanonisch ensemble van iV systemen,

uit deze soort stelsels opgebouwd. De modulus van dit ensemble zij ö.

Wij verdeelen het volume van den cilinder door horizontale vlakken

in een groot aantal k elementen van de hoogte dz,, zoodat ih^ groot

t.o.z.v. (1 en klein t.o.z.v. den afstand is, waarop de molekulen nog

merkbare werkingen op elkaar uitoefenen; terwijl verder nog wordt

aangenomen, dat de potentieele energie van de aantrekking zeer

weinig verandert over afstanden, die \'an de orde dz^ zijn ').

Wij zullen nu het aantal van die systemen in het ensemble bepalen,

die in de elementen ch^ . . . dz, . . . dzk resp. ii^ ... n, ... /i/, mole-

kulen bevatten. De getallen n.^ moeten, daar hun som gelijk aan het

totale aantal der molekulen is, voldoen aan de betrekking
k

yn.=n (/)

Ik heb in mijn proefschrift het aantal der systemen van gegeven

aard, de talrijkheid van die systemen in het ensemble genoemd en

door C voorgesteld; ik zal mij ook thans van deze notatie bedienen.

Het aantal der molekulen per volume-eeniieid in het! element dz,

aanwezig zal ik door n^ voorstellen.

De wederkeerige energie van een paar molekulen zal ik vooi' de

eene helft tot het eene, voor do andere helft lot het andore moleknul

j-ekenen.

De energie per moleknul is het zelfde \oüi' alle molekulen der

laag dz, wij stellen haar door f, \'oor.

De totale potentieele energie kunnen wij dus voorstellen door

2i II, f,

1

Het aantal der beschouwde systemen wordt, nadat over de snel-

heden geïntegreerd is, gegeven door de formule ')

1) Ik zal (ie elementen (/-/ in het volgmule ter vereonvonding gelijk nemen
;

wc vinden len slülle een uill«ini.sl die _. n^ de moiekulaiie diclitheid in elk ele-

ment als functie van de lioogle -/ leci'l ki'nnen, waaniil jjlijkl wij door deze

onderstelling niets aan de algemeenheid te kort doen.

-) Tei- toelichting van de lorinule (lil zij het volgende opgenierkt. We beschou-

wen een systeem waarin n molekulen van den boven besclircven aard in een
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— n — "^

2 f) TT 1 ©
? = A^(2.TWi0) r' «.'il (w, (/r,)"'e ... (Il)

§ 2. De eigeiisc'liapjicii van een waargenomen systeem stemmen

volume V vervat zijn. In een kanonisch ensemble, waarvan het totale aantal syste-

men N bedraagt, is het aantal der systemen — waarvoor de coördinaten Xj . . . ;n

van de middelpunten der molekuleu en de snelheidscomponenten x^ . . . s i van deze

punten tussclien Xy en x^ + dr, . . . s„ en Zn + dz,,, 'x^ en i, + dx^ • • 2» en 'zn + dzn

liggen — volgens de door ( iiBos van een dergelijk ensemble gegeven definitie bepaald

door de lormule

W—e
f-) .

Nm^",' d.v,. . .dzndx,. ..d:n, («)

waarin t de energie van het systeem en '^ een constante voor het ensemble is

die van e en F afhangt ; de waarde van V vindt men door (a) over alle moge-
lijke waarden van .r, ... z,, te integreeren, hetgeen N oplevert, waardoor dus

een vergelijking voor -^ ontstaat. Het aantal der systemen, waarvoor de snelheden

alle mogelijke waarden hebben, doch de coördinaten tusschen de zooeven gegeven

grenzen liggen, krijgt men door («) t. o. z. v. de snelheidscomponenten van — v.

tot + oc te integreeren.

V^ '

Daar * == ^
<? + X^ .-,

m{x-,\-ir.,-\- :',) is, waarin 8,^ de totale potentieele

1

energie en m de massa van Oen molekunl is, levert deze integratie voor het

gezochte aantal

3 y-f,/
- n
2

N(2.t(-hn) e d,v^ . . . dz„ {h)

We verdeden nu het volume 1' in k elementen tZTj . . dVx .. d\'k. Wanneer
in een element d 1 'z, •«/ molekulen liggen is er nog een zekere speelruimte voor

de 3w/ coördinaten der middelpunten dezer molekulen toegelaten. De grootte dezer

speelruimte in de 3«/ dimensionale ruimte, die bij deze coördinaten afgezien van

alle andere behoort, zij

'A{'o,dV,).

De afstootende krachten der molekulen worden in rekening gebracht door al die

pumen uit de 3)(/-diinensionale ruimte (dV,)'^"^ uit te sluiten, waarvoor tusschen

de coördinaten-drietallen, aan twee mulekiilcn beantwoordend, de betrekking

bestaat dat

is.

We kunnen •/. ("'> dW) voorstellen dooi

ƒ
'/'•>

• • <l^n^ , ('/)

waarbij de integratie met inachtnarae van (c) over het gebied (rfIV)"'"j! moet worden

uitgestrekt. Door een eenvoudig redeneering (vergelijk § 15 van mijn dissertatie)
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ove!'eeii met die van het maximaal voorkomende systeem in een

kan men aauloonen dat ;^(«/, rfl',) met zeer goede benadering door

(w.JF/' .... ,...(.)
kan worden voorgesteld, waarin lo^ een fmiciie van n/ is ; waarvoor ik de bena-

deriugsformule
/2 \ ó /2 X-'

/(></ (O = — n — ma' '1' " ^a'
V3 /' 16 ^3 J

lieb afgeleid.

Hel gebied der 3« dimensionale ruimte ingenomen door een systeem dat

Hl . . )i/ . . Uk bepaalde molekulen in de elementen rfl'i . . t/Tz . . cZI /.: bevat, kan

met behulp van hel vorige worden voorgesteld door
/.

n
Het gebied dus ingenomen door alle mogelijke systemen, die deze aantallen

molekulen in de elementen bevatten bedraagt

""

/{«., fZ F,)

Tl
In de potienteek' energie mogen wij van de afstootende krachten afzien, daar deze

reeds door de -door (ci bepaalde uitsluitingen in rekening zijn gebracht Wij kunnen

haar dus voorsteilen door de formule

k

I

waarbij nndersteld is. ilal de energie voor alle molekulen van een element dV/

gelijk is.

Op deze wijze vintlcn wij voor hei gezochte aantal svstemen

ii ''"
/•

"

"'*'

1 "/.'

of als wij u met behulp van (e) invoeren

3 '/" , >hf.

.\ [-Ltóhn)
2 f) T t' (io,dF,)>i, &

" "'1 i —, ^

waaruit de formule (1!) gemakkelijk is af te leiden.

Nu men zich bezig houdt met verschijnselen waarbij in het meest voorkomende
systeem van het ensemble dichlheids-verschillen voorkomen, kan men zich afvra-

gen of deze op de waarde van de functie ^ invloed hebben, zoodat ... behalve

van n ook nog van de difïerentiaalquotienten van n naar s zou afhangen.

Op de energie oefenen deze diclitheidsverschilleii invloed uit. Doch bij de ge-

maakte onderstellingen verandert over de hoogte dz,. de dichtheid zoo weinig, en

is tevens de grootle der uitsluitingen van de molekulen aan de grenzen van dZ/.

zoo gering tegenover de uitsluitingen van de molekulen van dz,. zelf afkomstig,

dat we dv uitsluitend vftn n.- afhankelijk mogen stellen. Stelt men de werkings-

spheer niet langer gioot l.o.z. van : dan gaat dit niet op; en dan vervalt de

gelieele in hrt volgende oiits\ikkrkle theorie.

Verslagen der Afdeelmg Natuuik. Dl. XVU. A". 1900/9.
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ensemble (waarvan de modnliis evenredig is met de absolute tempe-

lalinir van het beschouwde systeem) ').

Om dus de evenAAichtsvoorwaarde op te sporen hebben we na

te gaan voor welke waarden der aantallen n, de grootheid C, of wat

op hetzelfde neerkomt log ?, een maximum is.

A'oor wij tot dit onderzoek kunnen ovei'gaan moeten wij eerst f,

uildrukken in de getallen n,.

B
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Neeint lueii (1) eii (3) iii aaniuerkiiiu- dan kan inen voor (2)

(4)

in de [)laats sclirijveii.

De totale bijdrage tot f^ van de lagen d:,--, en (Iz,_j^, afkomstig

\iiult men door (4) ten opzichte van /' van rd: tot co te integreeren.

Hierdoor verkrijgt men

-.-Trfc(n,_,+ ,i,+,) i|,(nL^) (5),

waarnit de energie |)er moleknnl in de laag dz, kan worden afge-

leid door deze nitdridvking ie soniineereii o\'er al die waarden van

rdz die zoodanig zijn dal if' {rdz) van () verschilt.

We vinden op deze wijze

f, = - mh V (M._. + n.4.) i(' {vdz) .... (5')

Voor de energie van het stelsel heeft men tenslotte

k k

\^n,f,= — Jt dz ST n, V (ü,_, + 11,+, ) tfj {vdz) . {III)

1 1

\ 3. Thans knnnen wij de niaximninvoorwaarden afleiden.

Hiertoe beschonwen wij de verandering die log ? ondergaat als

we aan de getallen v, de \eranderingen fin, geven.

Deze veranderingen moeten \olgens (I) voldoen aan de vergelijking

k

V'ffH, = {IV)

l>ij het volgende onderzoek mogen wij »/.' door h, c vervangen.

Voor <i loij 't, vinden we

d log ui^l— liiq II, — 1 -f Ijiq M, -|- "' <' "/ +
d 11, J

+ ""^i^
V ^'^' y^ »f'

('• <i ^) ('V-v + iv+v) +
'

1

k

1

'
'

Nn ziel men gemakkelijk dal de beide sommen, waarmede

vermenigvnldigd is, gelijk zijn, daar ze nil Nolkomen dezelfde termen

beslaan, en levens dal elk hunner voert lol

3Ü«
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i-

6, 0}}y.

1

Brengen wij nu de voorwaarde (IV) op de gewone wijze in reke-

ning, dan vinden wij dat dat stelsel maximaal voorkomt, waarin de

getallen n^ bepaald zijn door een vergelijking van den vorm

lo, d log Ui, 2fy
lod — - n, ^: r= ƒ7, (VI)

terwijl tevens de tweede \'ariatie van /og C, (f log ?, gegeven door

de formule

«^ dn, f d f d loq (jD,\ \
'""'' ^ = I^ (- ^ + .s;

("- ^-Jj+

+ -^-V" 071, V dJ (r d s) {ö iv-v + rfiiz+v) , . ( VU)

negatief moet zijn.

De eerste voorwaarden stemmen geheel met de door van der Waals
gegeven conditiën o\ereen. Het is gemakkelijk de vergelijking (VI)

den vorm te geven dien zij bij van dek Waals heeft. W"ij moeten

daartoe de onderstelling invoeren dat ii continu met de hoogte \'er-

anderlijk is, en in deze onderstelling f, berekenen.

Men verkrijgt op deze wijze ')

^) Om ; , te berekenen gaal men als volgt te werk. Wegens de gemaakte onder-

stelling kan men schrijven

(vdzY (/•- 11. ^ (r,/r)2s d^^p,

^ + . T- 2/ <i g/
^

(2s)/ dz,^^

Voert men dit in de formule voor f, in en stelt men

2.tj y^^{^)dz^a,

o

2n r 1

s2> tl; h) dz = - Cs
{2s)!j ^^' 2

dan vindt men voor f.

e, = -«...- -^C.,^-^, (6)

1

waarvoor ik ook schrijven zal

p, = — rt n, + 8,. (6')

De grootheid ft/ "''jkl alleen in de capillaire laag van O af.
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t»/ d loq CU/ 2a u, 1 ^^ cP* u^
fo^_ + „,^__^__+ XCa, -—=,.. ^) . {VI')

11/ dQ,_ ^^<' d z^-^

§ 4. Ik zal alvorens ik tot het onderzoek naar de stabiliteit

overga, de voorwaarde (VI) nader beschouwen. Van (6') gebruik

makend kan men voor (YI) in de plaats schrijven

Ui, d loq O), 2au,. 2ec,

u, du,,

Wij trekken nu van de vergelijking (VI") op de hoogte c -f- dz^,

die op de hoogte :, af.

Daardoor krijgt men

/ 1 d loq lo, d^ loq (O, 2a\ dn, 2 df„
+-2 -f- + '•/ -^— + 77 hr = 77 -^ • • (7)

\^ V, dn, an,' J dz, dz.

Voeren we \m de functie /; in, bepaald door de vergelijking

p ^dlogui an'
— = n — n- ~-

, (o)
dn Q

— welke grootheid in elk element van een homogeen stelsel met de

molekulaire dichtheid n den druk voorstelt — dan ziet men gemak-

kelijk in dat men voor (7) kan schrijven

1 dp, dn, 2 dec.

On, dn, dz, dz.

Deze vergelijking \oert tot

-^^ = 2n.^, (9)
dz, dz,

een betrekking, waar\an de vorm lierinnert aan de statische even-

wichtsvoorwaarde : dat het drukverschil tusschen twee vlakken

gelijk is aan de kracht, die op de massa tusschen de vlakken aan-

wezig werkt.

Uit (9) volgt, als we integreeren van een punt der homogene

1) Eenig voordeel ligt er in de gegevea afleiding van (.Vl) ook nog, omdat waar

wij de onderstelling van den continuen overgang en de daaruilvolgende reeks-

ontwikkeling voor ./ eerst na de afleiding der voorwaarde (VI) hebben ingevoerd,

r fd^n^\
wij hierdoor vermijden voor elk der integralen ( nJ

| , 5,
\dz te "bewijzen, dat er

in ,^ dz voor geschreven kan worden, hetgeen bijv. in van der Waals—Kohn-

STAMH pag. 238 geschiedt, waardoor het optreden van t, 'm de voorwaarde (VI)

iets toevalligs krijgt.
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pluxse [doov iliMi iii(le\ // aaiimMlnid naai' een |iuiil der capilllaire

Jaug (iiulex y.) ihil

J*

de,. /V/ii

II
— dz =: 2iv e,; — 2 1 — Ecdz,
dz J dz

(.laar toch voor de homogene laag f, = O is. Men kan hiei'voor schrijven

rdn
;,, =/,,, -2r,6,.^2 ~f,J-' (10)

-/,

Voeren Avij hierin de reeksontwikkeling in, die uit '6) en i'(3')

voor Sc volgt, dan \ indt men \(ior den druk

,,. = ,.„ + .. ^C..^ - -_€,.[-) -\_ cj -— „.- . (17//, .,

Bij benadering kan men fi, aangeven door bij >• = 1 af te breken :

men vindt dan een formule, die met eene diior van dkk Waals

gevondene overeenstemt, nnil.

/ </-iv 1 /'dn,y\
v. = />/, + c:,(^n.^^-^(^-JJ • • • '^^'^'>

De cdiislante n in de vergelijking {\\) kan bepaald worden door

in aanmerking te nemen dat f,,,=rO is in tie homogene phasen.

Stellen we de niolekulaire dichtheid in deze pliasen iloor nj en n^

1) Ter reductie van de integralen achter liet somteeken kan men gebruik maken

van de reductieformule

Z/. •S'z

rda d^^

a

dn,, d^s-i n^ fd^a rf^s-i n
I ^ dz = I

dz .

J dz dz-i^ dz, rf-,2s-' J dz"- dz^-^^

Zh ^h

De integraal in het tweede lid kan men volgens dezelfde formule reduceeren

totdal men ten slotte komt tot een term

(-1)
rd^n *+in _ (—ly /*n,Y

'J d7^ dz^+^
'

'
~

2 \jï77'J

'

Zh

Üit (VIII I volgt in verband met de beschreven reducties dat. zoo men van de

eene homogene phase /([ tot de andere l'.. integreert, men verkrijgt.

hetgeen de bekende Ihermodvnamische conditie voor "t evenwicht is.
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voor, dan is

u). d log (Jt, 2an, lo.^ dlogm., 2an.2
log hii, \-—-- — log hn, —-^ 1-—- = ,j, . (11)

n, d n, (-J n.j d nj

hetgeen één vergelijking tussehen n, en n., oplevert. Een tweede

vergelijking \inden we door gebruik te i'naken van de opmerking

aan het eind van de noot op de \orige pag. gemaakt. We hebben nral.

PlH=PI>, (12)

waarin de p'a bekende functies van n, en n, zijn (vergel. (8)).

Nadat we met behulp der gexonden vergelijkingen n, en n^ bepaald

hebben, kan de eerste dienst doen om n te berekenen.

De dikle der capillaire laag hangt van den modulus af, zij kan

met behulp \an (VI) bepaald worden ; ook kan men het aantal

der molekulen in deze laag berekenen. Is dit bekend, dan levert de

\'erge!ijking (I) ons een middel om de hoogte der damp- en der vloei-

stofphase te bepalen.

§ 5. Wij moeten thans onderzoeken of het beschouw^de systeem

werkelijk maximaal voorkomt, en dus stabiel is. De grootheid rf' /o^ S

bestaat uit drie stukken, waarxan er twee afkomstig zijn van de

elementen der homogene gebieden A, en k^, terwijl het derde op de

capillaire laag e betrekking heeft.

Voor de beide eerste kan men schrijven

waarbij de \^ moet worden uitgestrekt ovei de elementen der

homogene lagen h^ of /i^ . Voor het gedeelte dat op de capillaire

laag betrekking heeft hebben wij de formule

, » v:^ dwzY ,
d { dlog (o,\\

+~^ rf«.^ M^^dz) (dn._, i- d-n,+, ). . . ( VU")

Zal dus d' log i negatief zijn, dan moeten (i''>,^lot/i, ö"'hJogi en

fPc log i negatief zijn voor alle mogelijke waarden der getallen (yn,.

Voor de gedeelten van de homogene gebieden afkomstig kan men

schrijven
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waarin « 1 of 2 is. Deze bijdrage iy dus negatief als

-1 + -^ ü%.—^- +--<0 .... {IX)
dr\.j\ d Uy J (O

We kunnen deze conditie vervormen met behulp der functie [>

(8) en vinden dan als vcunwaarde voor de stabiliteit

~>^ d^')

voor de homogene gebieden. Daar in deze gebieden />y den druk

voorstelt, is dit inets anders dan de bekende thermodynamische stabi-

liteitsvoorwaarde.

Behalve dat nu aan JX) voldaan moet zijn, moet ook nog d'^ /<'//

S

negatief zijn. Dat is noodzakelijk dajxr men door overal in de homo-

gene lagen dit, = O te maken een mogelijke variatie verkrijgt.

Ik zal tni begimien met de eerste som in tf e Jog 5 eenigszins te

herleiden met behulp van (YI). Ik schrijf er voor

(/ log (J}y-r-. dio f 1 \ d { dloq c

ile [ilaats kan stellen

^ tl f (U/ d loei <0/\

itny \ i\y d Hz /

waarvoor men dan in de [ilaats kan stellen

Door een transformatie ilie met diegene ovei-eenkouit welke tot

(7) leidde, kan men hiervoor in de plaats stellen

1 .^^ dT,— > (fiiy ffii/— .

(}^ (/.iz

dZy.

Voert men de waarde \an f/ met behulp \an i5') in ; en over-

weegt men dat een differentiatie van \\,—, naar z, op hetzelfde neer-

komt als eene naar z-,^—, enz., dan \indt men \oor de eerste som

jr dz ^—^ dn, d\', j-^ fdn,—, f/iV-l-v ^- -7-V -7— S tl- {rdz) ^ + T^ KW .^_r dn, ^.^ \dz,—, dz,^;J

dz,

waardoor ten slotte (VU") oveigaat in
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•T ds
I ^ ^ w^

- \ ({» \ if (r Ji) ((f:v_v + di).+v )
—

^-^ rf«z ffDz w—

»

/(Zn, V <Zn,-Uv \ )

,77,

^'au deze ^uul lüvii men nu geuuikkelijk bewijzen dat zij essentieel

negatief is. Daartoe groepeeren we de tennen op de volgende wijze:

uit de eerste som nemen wij den term d//, if? (r r/r) dn, _.,, en vei'der

den term d//, _ , i|' r (/; dn,: deze termen zijn gelijk, en leveren te

samen
•)

-"-
d?(, d/(,_, i\- (r r/r).

Verder nemen wij uit den tweeden vorm den term

^——— ir'rr/c),
(/ll, f/j, V

d7,

en eveneens den term

(fiiy-j dn,_v '/n.

rfn,_v rfr.
i(. (r ,h).

We tellen deze vier termen te samen on \ inden op deze wijze

1 (/n, </ii, -V / dn, d«, _v Y"

(/c rf-, rfi, , V^ dn, d'A,,—j

dzy, dz,.—,

De vier termen leveren dus iets op dat essentieel negatief is daar

toch — overal hetzelfde teeken heelt.

Men kan al de termen van tVlI'": op deze wijze vereenigen, zoodat

de geheelc som is te schrijven als een som van essentieel negatieve

grootheden, waarmede dus bewezen is dat d",, log S essentieel negatief

is '). Hieruit volgt, dat een s_ysteem met twee eoëxisteerende phasen,

waartusschen een capillaire overgangslaag beslaat, stabiel is als de

iLOinogene [/fdeelfeu stabiel zijn.

^ 6. ik zal thans de entropie en de vrije energie van het be-

schouwde systeem bepalen.

GiBBS -) heeft aangetoond dat 7", de constante in de vergelijking (II),

1) In de elementen der homogene laag geldt een dergelijke beschouwing niet,

dn
daar -;- er nul is en dus de deelins er door niet toelaatbaar is.

2) J. W. GiBBs. Elementary Principles in Stalislicul Mechanics 1902.
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met do Iherinodynainisi'he vrije eiitn-üie uvereeiikoint. Ik zal dus deze

aroollieid, de stafii^tisclie vrije eueriiie, hepalen.

Door de som der aantallen s te nemen, waarbij aan de "etallen

n,. alle mogelijke waarden gegeven worden, verkrijgt men het totale

aantal der systemen van het ensemble N \ ik zal deze som door

hel teeken 2^ aanduiden. We heliben dus de identiteit

3 •/•

^
r,. s,

e el '*/; •

De vergelijking (A''i maakt het ons mogelijk V te bepalen. Om nu

^e S to bepalen kuiuien wij met behulp van (VII) de talrijkheid ïi

van een willekeurig systeem uitdr)d\ken in de talrijkheid C„ van het

meest voorkomende systeem. Uit (VII) volgt nml. de vergelijking

? = ?„

^^ dn'-,/' il
j .,

'/ /()_'/ a>/ \\^ 2«7V '^V " ' d uy. ))
^

-f —y f> n, \^ t|? h-ih) (ffn,_, + ffiv-i., ) dz.

Voert men dit in de som ^c in, dan krijgt men

,t—, <rn-, / d f d loii (Dy Wy— - 1 +— .r,-^
)) +Jmm^ 'In, \ d{\y V (7 llz JJ

k

+ "^ V <Sny V il-(n/^) (»fn._. + (fn.+.)'/s.

1 V

Ik heb in mijn proefschrift ') aangetoond dat men hiervoor met

goede benadering schrijven mag

L6n,-
y ? = ?„ V e ' (13)

De grootheid So is gegeven door de vergelijking

W 3 n,.s„

waarin de Grootheden n, en n, de waarden hebben die uit fVI), de

even wiehtsvoorwaarden, volgen.

1) l.c. pg. 111 en 126.
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l)aar nu

/ ~ ó— ^-'
-fc—' 2«,, —

y^ , ' = (2.T) ' {«, ..«,...«/,)/. „-'/:

is, viiiilt liieii met lielinl|i van (13) en (14) voor 7' de uitdrukkiiiu-

'/• 3
i_

n,i,,

e~^= ClctOm)^
" «« f] {^T

~~^
. . . (XI)

Men kan liiei-, door een nnltoesiand in te voeren evenals ik in

mijn dissertatie voor dergelijke gevallen heb gedaan, aantoonen dat

de tliermodynamische en de statistische methoden tot overeenkomstige

resultaten \oeren.

Verder heeft Gibbs aangetoond dar de liroothoid —
»i gegeven door

de vergelijking

- ë— W-''-'^ ^^^^^'

met de enti'opie .y ttvereeidvoml. Hierin is e de gemiddelde energie

in hel kanonische enseml)le. Deze is üelijk aan de energie van het

meest voorkomende systeem ').

De kinetische energie van het meest voorkomende systeem bedraagt

3— n () .

2

Voor de potentieele energie heblien wij geschreven

k

1

De waarde van S kan dus voorgesteld worden door

- 3 J:,

2 ^
1̂

Voor s verkrijgt men dus de vergelijking

1) Gibbs heeft nml. bewezen dat deze gemiddelde energie in een ensemble gelijk

is aan de meest voorkomende energie in dat ensemble. Al is nu niet elk systeem

dat de meest voorkomende energie bezit aequivalent met liet meest voorkoiiiende

systeem, tofh is natuurlijk de meestvoorkomende energie gelijk aan de energie van

het meest voorkomende systeem, hetzelfde geldt dus van de gemiddelde energie.

Men kan deze uitkomst direct verkrijgen door met behulp van (VII) s te bepalen.
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2 2' hm^ ' W,
1

Q 't

=: Const -\— H /o<7 -)- > n. Ion—
2 m^ ' n/

1

z

= C:on.?< + - « /or/ Ö ^
I

n /o,;— rfs (AV/Z")
2 " J " n

o

Deze vergelij Icing kan dienst doen om .v te bepalen als men de

wijze kent waarop n van ; afhangt.

Aan (XIII) ziet men nu, dat juist zooals van der Waals onderstelde,

de entropie in een volume element alleen afhangt van de dichtheid n en

van het aantal der botsingen in dat element '). Dit was te verwachten

nadat we dezelfde even wic-htsvoorwaarde hadden gevonden. Ik moet er

eciiter op wijzen, dat de geheele ontwikkeling en dus ook de hypo-

these van v.\N DER Waals alleen geldig is, zoolang de onderstellingen, die

wij op pag. 552 en 553 omtrent de vverkingsspheer der molekulaire

attractie invoerden, juist blijven. Wat er van de hypothese van van der

Waals wordt als dit Jiiet meer raag worden aangenomen zal een nader

onderzoek moeten leeren, dat ik echter nog niet heb uitgevoerd -).

7. Ik zal thans de zijdelingsclie kracht bepalen door het stelsel

uitgeoefend. Ik zal een stelsel beschouwen geheel gelijk aan het

vorige : alleen zal ik uu niet langer de doorsnede van den cilinder

gelijk aan de vlakte-eenheid stellen, doch gelijk aan o. Men over-

tuigt er zich gemakkelijk van dat dit op al de vorige ontwikkelingen

geen invloed heeft. De grootheid n, en de energie e, zijn door vol-

komen dezelfde vergelijkingen bepaald: het eenige xerschil is dat n,.,

het aaulal deeltjes in d:,, thans yjegeven wordt door n^ e (/c^ in plaats

van door n^ dz,.

Voor V vinde» we dieiitengevolge thaus de formule

k

I^ V H' 0.

^ConH. -\- o \nilo./~ Adz (15)

o

De gemiddelde kracht \-olgens den parameter », uitgeoefend tioor

de systemen van het ensemble, is gelijk (tibbs heefr aangetoond,

1) Waarmede a in verband slaat.

^ Bij dit onderzoek zal de -functie & (»/, dz,) (veigelijk inijn dissertatie pag. 49

een rol spelen).
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gegeven door de betrekking

- dV
^0 =—r ^^^^"f

IIO

De kracht, A\. door het nieesttvoorkoniemlc systeem volgens den para-

meter o nitgeoefend is gelijk aan de gemiddelde kracht Kg- Dien-

tengevolge kan (XIV) dienst doen om de kracht van het meest voor-

komende systeem en dns van een werkelijk systeem te bepalen.

Yoor ik (15) toepas om de kracht K^ te bepalen zal ik deze ver-

gelijking met behulp van (VI) nog transtbrmeeren tot

z
V r/ d loq (O an^ iifA= CoHst. + o \{ im — 11=

1 ]dz =
o

z
Cf d Ion 10 an- ii6,A^ Con.t. ^- (f,_ 1) „ + oj f (.1-11=

-^J
— + -^\ d:.

n

Met behulp \au (10) kan men hiervooi' schrijven

z z

-1= e'

+ fj.."- + -ƒ(-"• + 2j' :;;:' ...'- ).'=
.

(.")

o o zk

Waaruit ten slotte voor A'^ gevonden wordt
z -.

O zu

Een benaderde \vaarde voor /v'„ \ indt men door \oor t^ de waarde

Co fZ'n

-^ i)i de iilaats te stellen. Deze benaderde waarde voor k^
2 dz^

bedraagt

C\ Cf dh\ fdi\\\

o

Z

\/'(^>/,„Z-r', - Uc (iö)

(>

Wanneer het oppervlak van de ca|Mllaire laag met de vlakte-

eenheid toeneemt, neemt de vrije energie (voor zoover de capillaire

verschijnselen er invloed op iiebben) met
z -



( 5G8 )

af: of, lieilieiit men zich van den reeds gebniikleii ^raad van benadennir,

met

=/C-:J"-
o

(1. w. z. de vrije energie wordt grooter als men het opper\lak ver-

groot. Tot beide integralen dragen alleen de elementen der capillaire

da
laag bij, daar in die laag alleen ?(. en — van O verschillend zijn.

De grootheden door (17) en :iy! voorgesteld, komen, met het

negatieve teeken genomen, overeen met \\at men gewoon is de

capillaire energie te noemeji; tevens stellen zij dan de zgn. opper-

vlaktespanning voor.

De grootheid

iflPh — i>,ecy + 2 I —Scdz,

of de o\ ereenkonistige l>enaderde grootheid

Co/' d'-n, / do,\»\

kan men gevoegelijk den zij waartse hen dnik in het element op de

lioogte :, noemen. Ik zal deze grootheid iloor p,, voorstellen.

Uit (iOj volgt dat het verband tnsschen p, en />(, gegeven wordt

door de formnle

Pu~Py=1^yfcy (^Vl)

Daar in de homogene Jagen f„ = O is, heeft men hier

Men kan het teeken van f„ en daarmede ilat van /y,, — p, onder-

zoeken met behnlp van de vergelijkingen (VI) en (10). Men komt

dan t(ii eene discnssie die geheel analoog is aan die, welke door

VAN UKR Waai.s (pg. 19 \an zijn geciteerde verhandeling) gegeven

is. (Vergelijk ook van dkk Waat.s- Kohnstamm pg. 239). Wanneer

men van de vloeistof-|)hase naar boven gaat, blijkt fc eerst positief

te zijn, dan weder O, daarna negatief en ten slotte, in de damp-phase,

weder nnl.

Met behulp \au de hierboven verki-egen nilkomsten kan men ver-

der tot alle dooi- van der Wa.vls gevondene geraken. Het heeft

echter geen zin deze hier te ontwikkelen, daar men verder vol-

komen op dezelfde wijze redeneeren moet als indertijd door van der

Waals gedaan is. Óok kan men deze beschon wingen mutatis mutan-

dis op een bolvormige capillaire laag toepassen ; ik zal mij echter

voor het oogenblik lot het voorgtiande bepalen.
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Scheikunde. — De Heer Hülleman liieilt, mede namens den Heer

J. .1. Polak eene mededeeling aan: „Over de sulfoneerint/ van

henzolsul/ozuury

Weinig organisclie processen zijn zeker zoo dikwijls bestudeerd en

hebben daarbij znlke uiteenloopende resnitateii opgeleverd als de

verdere sulfoneering van benzolsnlfozuur. Onderstaand tabellarisch

overzicht diene om dit nader toe te lichten:

Gabrick ') FiTTiG. -) Alleen parazuur ont-

staat.

Barth en Sexhofer.') Alleen meta-zuur ont-

staat.

Barth en Senhofer.') Naast nieta, ook para.

V.Meijer en Mkiiler.") Veel meta, weinig

para.

EoLi. ) Weinig meta, veel

para.

KöR.NERenMoNSELiSE.') Veel meta, weinig

para.

1) Zeitschr. für Gliem. 1869, 55U.

2j L. Ann. 174, 112 [1874].

3) L. Ann. 100, 157 [1856].

*) L. Ann. 174, 235 [1874].

3) Ber. 8, 1477 [1S75].

«) Ber. 8, 817 [1875].

') Ber. 8, 817 [1875].

^) Gazz. Ghem. 6, 133 [1876J.

Voorschrift van Bixkton

en HoFMANN: ') Mono-

snltbzuur met een gelijk

\oIume rookend zwa-

velzuur tweeuurkoken;

het vloeistofvolume is

tol de helft gereduceerd.

Voorschrift van Buckton

en HOFMANN. ')

Monosulfozuur één uur

niet rookend zwa\ el-

zuur verhitten. De hoe-

veelheid [lara neemt toe

bij lang en hoog ver-

hitten.

Benzolmonosulfozuur

lang en sterk verhitten

met zwak rookend zwa-

velzuur.

Benzoldanipen in op24(P

verhit sterk zwavelzuur.

Benzol mol overmaat

rookend zuur drie a vijf
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uur verhil teil bij 200°

—

245.De hoeveelheid para

neemt toe bij lange en

liooge verhitting.

Heinzelman. ') Mela met een spoor Eén volume benzol met

para. twee volumina rookend

zwavelzuur, drie k vier

nur verhitten.

Tröger en IMeine.') Meta, met zeer weinig IMethode van 11\ktii en

para. Senhofke. -)

De oorzaken dier uiteenloopende i'esultaten zijn ;
1" de zeer ver-

schillende omstandigheden onder welke de verdere snlfoneering van

benzolsulfoznnr is uitgevoerd. Daar in geen enkel geval het anhy-

driedgehalte \'an het gebezigde rookende zwavelzuur is aangegeven,

evenmin het watergehalte van het benzolsultbznni-, dat in bewerking

werd genomen ; ook slechts in één geval de temperatuur is aange-

geven bij welke gesulfoneerd werd, zijn daarenboven de proeven

die schijnbaar op dezelfde wijze zijn genomen (b.v. die van Gakkick

en FiTTiG, en van Barth en Senhofeu) toch nog niet vergelijkbaar.

2°. de zeer gebrekkige analytische methoden, die werden aange-

wend, om te bepalen welke zuren in het siilfoneeringsmengsel aan-

wezig waren. Hiertoe werd eensdeels (Körnek en Mon.selise) de

gefractioneerde krystallisafie der kaliumzonten toegepast, die echter

wegens de groote oplosbaarheid zoowel van het m- als van het

/>zont zeer moeilijk en in geen geval (jnantitatiet' is uit (e voeren ;

anderdeels de dislillatie van de kaliumzouten met geel bloed loogzout,

waardoor de nitrilen en uit deze ile plitaalziiren wenleii Aerkregen,

die vervolgens geïdentificeerd konden worden. Daar hierbij echter in

het gunstigste geval slechts ca. i5"/„ der theoretische opbrengst

werd xerkregen, biedt ook deze methode weinig waarborgen voor

eene ook slechts bij benadering juiste kennis der samenstelling van

het sulfoneerings-produkt, ook al neemt men met N(')i,tix(; aan, dat

de reactie zonder intramoleculaire atooniverschuivingen verloopt.

Ten einde in deze zaak klaarheid te brengen, was het noodzakelijk,

om de sulfoneering onder nauwkeurig gedetinieerde voorwaarden

van teinperatnur en concentratie der op elkander inwerkende stofien

te laten verlooi)en en om eene analytische methode uit te werken,

die xeroorlooide, scherp de samenstelling der verkregen produkten

te bepalen.

1) L. Ann. 188, 157 [1877].

-j Juiiin für Pi-act Chem. N. F. 68, 314 [1903].
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Hiervoor was het iii de eerste plaats noodzakelijk, de drie ben-

zoldisulfoziiren in voUvonnen zuiveren toestand in handen te hebben.

Daar echter het o- en het p-zuur weinig bekend waren, en ook de

voorschriften voor hunne bereiding te wenschen overlieten, moesten

daarvoor betere worden uitgewerkt. Wel blijkt uit bovenstaand

overzicht, dat allen, die zich met de verdere sulfoneering van ben-

zolsiilfozuur hebben bezig gehouden, althans op dit punt eenstemmig

zijn, dat geen c)-disultbzuar ontstaat; maar bij het gebrekkige der

tot nu toe gebezigde onderzoekingsmethoden kon toch dit niet als

geheel \aststaande beschouwd \vorden. Het zij hier nu reeds mede-

gedeeld, dat ook wij geene aanduiding voor de aanwezigheid van

o-disultbzuur in de siilfoneering.smengsels hebben verkregen.

Zieliier hoe de drie benzolsiiltbznren door ons werden verkregen

in geheel zuiveren toestand.

1 . Benzo l-o-disulfozuur.

Zuiver o-chloornitrobenzol werd volgens de methode van Blanksma ')

door behandeling met K^Sj in een ö-dinitrodiphenjleendisulfied

NO2 . C\H^ . S^ . C„H^ . XO^ overgevoerd. Door oxjdatie geeft dit

o-nitrobenzoisulfozuur, hetgeen door koken in waterige oplossing met

zinkstüf tot orthanilzuur CgH^sOaH te reduceeren is. De reductie is

compleet, als een afgetiltreerd proetje geen reductie van Fehlings

proefvocht meer geeft, ten teeken, dat het intermediair gevormde hvdro-

xylaminederivaat geheel gereduceerd is. Op dit ortiianilzuur wordt ver-

volgens na diazoteering de methode van Lecckart") toegepast, waardoor

de diazogroep door den xanthogeenrest SC . SOCjHj wordt vervangen.

Ten slotte geeft oxydatie met pennanganaat het verlangde o-disulfo-

zuur. Al deze reacties verloopen met zeer hooge opbrengsten.

Schematisch kan de uitgevoerde synthese aldus voorgesteld worden :

NO, NOo NOo NO2
/\ClNa.A /\ _S_S_ /\ HNO3 /\ SO,K Zn

NH2
/\so

/ No> \ / N.,SCSOC2H3\
H

^j
/\S0,

j
l /XSO.K I

/ SCSOC.HA

I

/\S03K \,

^^' ^ Ba

BaClo I

J

1) R. 19, 111 [1900] ; zie ook Wohlfahrt, J. pr. (2) 66, 551 [1902].

s) 7. pr. (2) 41, 184 [1890].
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T")e lussclicii () gepliuvtsic inodiicieii helioi-fdcii niet ueïsoloenl te

worden.

Het banunizout van lienzol-o-disultbzmir knstalliseert in mooie

glanzende blaadjes, die 3 mol. H,0 bevatten : liet onderscheidt zich

van zijne isonieren door zeer gerinw oploshaariieid in water, nl. 0.205

gr. in 100 cM" bij 24.^9.

2. Beiizol-rii-ilisiilfiKHKr. Dit wcM'd bereid door verder sulfoneeren

van benzolsiilibzuur niel ronkend zwavelzniir van 20°
„ SO, op

200—220°, omzetten in loodzoul. dit weder in kaliumzout, en om-

krjstalliseeren van dit laatste. liet ///-disultocidoried liieruil bereid,

smolt (na vaeuunidistillatie) bij (i2— t^S" en had een stolpunt van

59.°9. Daar echter bij tle sultbueering van nionosulfoznur isomeren

ontstaan en langs dezen weg dns wellicht niet geheel zniver »?-disnl-

t'oznur, \olkomen vrij van zijne isomeren, was veriiregen, werd dit

zuur ook nog volgens de methode van Leuck.xrt uit metanilzunr

bereid: want op eene ver-imlreiniging \an ilit laatste met zijne i.somere

amidobenzolsulfnzuren heeft men een zeer scherp reagens in broom-

waler. Hel lileek. dat lie toexoeging \au l"/,, dier isomeren reeds

eene sterke troebeling met broom water veroorzaakte. Bij de overvoering

van metanilzunr in benzol-oMÜsulfozunr volgens bovenstaand schema

bleek het noodzakelijk Ie zijn, de diazoniumvei'binding in vasten

toestand at' te zonderen, daar anders de onvermijdelijke ophooping van

anorganische zouten in de oplossing hel krystalliseeren en zni\eren

van het K-///-disulfonaat onmogelijk maakte. Het stolpunt van het

?«-disnlt'ochloi-ied, langs dezen weg bereid was (iO.'O, hetgeen bewijst,

dat men ook door directe sultbneering van benzolmonnsulfoznui- tot

zniver »t-disulfozuur kan komen.

3. Benzol'p-disulfozuur. De methode van Leick.vrt bleek hier niet

zoo geschikt te zijn als in de beide vorige gevallen ; betere resultaten

gaf de methode van Gattkrm.\nn (B. 32, 1136 [1899]). Zij bestaat

in de inwerking van S(,)^ o[) diazoninmverhindingen, waarbij de

volgende reactie plaats heeft :

R.XoCl + SO, + H,0 = R.N.SO,H + HCl.

Worden deze diazoniumverbindingen met het koperpoeder wan

G.\TTERM.\NN Ontleed, dau ontstaat geen sulfozuur, maar een sullienzuur,

terwijl het koper tot oxyd geoxydeerd wordt

:

R.NsSOjH + Cu = R.SO2H + N. + Cu O

.

Het zoo verkregen sulficjizuur wordt dan ten slotte met permanganaat

tot sulfonzuur geoxydeerd. Op sultanilzuur aangewend, gaf deze

methode een bevredigende opbreng.vt aan />-disulfozuur, waarbij enkel

het bezwaar werd oiuler\onden ilat het zoo verkregen kalium-y.*-
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(lisnlfoiuial min ut" meer rood was gekleurd, welke kleur eerst ver-

dween door overvoeren in Ba-zonl.

Metltodi' om men<]sels di'r di.-<ulfvz(iren </U(tii(itutie/ d' iiini/i/seeren.

Daar alle vroegere onderzoekers altlians op één punt in hunne

resultaten overeenstemmen (zie boven) n.l. dat het snltbneerings-

produet van beiizolmonosulfozuur geen o-disulfozuur bevat, werd

geti'acht eene methode uit te werken voor de quantitatieve bepaling

van m- en /y-disulfozuui' in hunne mengsels. Deze werd gevonden in

het, bepalen der stol|)unten van de mengsels hunner suilochloriden.

Heeft men de stolpuntslijii voor mengsels van m- en /^-disultbohloried

bepaald, dan geeft het beginstolpunt van een mengsel dier sulfo-

chloriden van onbekende samenstelling het gehalte van m- en jj-

aan, terwijl men in het eindstolpunt een uitnemend kenmerk heeft

om uit te maken of het onderzochte mengsel inderdaad enkel uit

;//- en y^-disulfoi'hloried bestaat. E\entueele verontreinigingen kunnen

hier bestaan uit :
1°. monosulfochloried : 2°. ti-disulfoehloried ;

3°. tri-

sulfochloried : alle drie worden aangeduid door een te laag euteeti-

cum, 1 en 3 daarenboven door chloorbepalingen, die zeer gemakkelijk

kunnen geschieden door de chloriden met verdunde loog te digereeren

en na hunne ontleding het chloor volgens Volhard's methode te titreeren.

In de eerste plaats diende dus de smeltlijn van m- en p- di&ulfo-

chloi-ied geconstrueerd te worden, waartoe de stolpunten bepaa-ld

wei'den. die in onderstaande tabel zijn samengevat

:

% para Beginstolpunt Eindstolpunt Overgangspunt ')
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Mett. '" -" ^- - - '•" -^ »o r po^
Fig. 1. Smelllijn voor mengsels van m.- en p.-benzoldisulfochloried.

Ter overvoering der siilfoneeriiigsinengsels in sulfociiloried werd eerst

op de gebrnikelijke wijze (zie bl. 572) de overmaat zwavelzuur (zie

onder) verwijderd en de aanwezige sulfozui'en in kaliiinizouten omgezet.

Zonder van liun krvt^tahvr.ter ontdaan te zijn werden deze met ca. de

dubbele hoeveeliieid fijiigepoederd PCl^ in een kolfje verwarmd en nadat

de reactie was ingetreden, werd het gevormde POCij afgedistilleerd, tot-

dat de temperatuur op 140° was gestegen. Na afkoeling werd de rest in

liet kolfje in ijswater gebracht om nog aanwezig POCI3 weg te nemen,

in vaciio gedroogd en bij zeer lage drukking (onder 1 mM.) gedis-

tilleerd. Van dit distillaat werden dan begin- en eindstolpunt bepaald.

Met deze methode verkregen wij bij vier kunstmengsels van geheel

verschillende samenstelling onderstaande resultaten ;
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Kalium
|

Begin- Eind-
| Para Para

7net3zout -\- parazout stolpunt. stolpiint. (gevonden), (berekend).

4.027 gr.
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TEMPERATUUR ± 209o.

Verhittings- Zuur met ' Zwavelzuur
duur. I 1'2..5»/o SO, van 98 %.

Uren : 4
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2. SuI/onL'L'riiii/c'ii hij 233'. De lempci'atmu' werd constant gehou-

den door een bad van kokend chinolien. Bij de sulfoneering van

10 gr. anhydrisch Ba-zout met 20 cM". rookend zwavelzuur van

12.5 7o SOj werd bij een verhittingsduur van 4 uur de vorming van

4.7 °
„

para-zuur geconstateerd, dus 2.7 "/„ meer dan bij gelijken

\erliittingsduur op 209". Langere verhitting gaf aanleiding tot de

vorming van trisul tbzuur. Daarentegen liet zicli met zwavelzuur van

dS°/„ tot een verhittingsduur van 48 uur werken, zonder dat trisultb-

zniir storend begon te worden. In onderstaande tabel zijn de lut-

komsten vereenigd.

TEMPERATUUR 233',

Zwavelzuur van OS ''/,i.

Verhittingsduur
procenten para.

in Uren. ^

2' 2
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laatsic iiroefreeks bij lagere teiiipcratmu' gedaan en wel bij die van

kokend anilien, 183''.

4. Sal/oneen'ih/i'n bij 183^. Hierbij deed zich echter de moeilijk-

heid voor, dat de sulfoneering- in de meeste proeven onvolledig bleef.

Slechts bij verhitting van 10 gr. anhydrisch Ba-zout met 20 cM'

rookend zwavelzuur van 12.5 "/„ SU, gedurende 24 uur was de

sulfoneering volledig en was er naast raeta, 6.1 "/o p^vra-disulfozuur

gevormd. Bij het gebruik \an zwavelzuur \an 98 "/„ (10 gr. Ba-zout

op 24 cM' zuur) werd na 48 en na 168 uur volledige sulfoneering be-

reikt, waarbij 14.6 7» i'^^P •^'•*^''/o para-zuur waren ontstaan. Ook

bij dezen zeer langen verhittingsduur was de vorming van trisulfozuur

I og zeer gering, zoodat ei- kans bestaat om door nog langere ver-

hitting het evenwicht te bereiken zonder dat zich complicaties voordoen.

Door de b<>\eubeschreven proe\eii kon dus aangetoond worden

dat het hoofdproduct bij de sulfoneering het meta-disulfozuur is, het-

welk zich bij langeren verhittingsduur omzet in het para-zuur. Deze

omzetting verloopt echter tot een l)epaalde grens, daar zich omgekeerd

para-zuur bij verhitting met sterk zwavelzuur in meta-zuur omzet.

Daarnaast kon de groote invloed van het milieu, waarin gesulfoneerd

werd, aan het licht gebracht worden.

De volgende tabelleu doen dit zien. De tusschen
( )

geplaatste siof

maakte als derde bestanddeel dei' mengsels een nadere bepaling

hunner samenstelling onmogelijk; bij de tusschen [] geplaatste sulfo-

neeringen was benzol de uitgangsstof en niet het anhvdrische baryum-

zout van het mono.sulfozuur.

I. Sulfoneerlnijcn in een tot (inii het einde der reactie

S 0^-houdend milieu.

VERHITTINGS-

DUUR
TEMPERATUUR.

183' 209° 233'

4
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II. Siilfoneeiingen met sterk ziravelzuur (98°/„).

VERHITTINGS-

DUUR
in uren.

TEMPERATUUR.

183°. 209''. 233\

6

12

18

24

30

48

90

168

-
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Onderstelling II meenen wij te kniinen \ ei-weipen ii|> urond \ an do

l)u\"en besehrexen proeven. Immers niet deze ondersteilinü is niet te

rijmen, dat bij 209° met zwavelzuur van 98"/„ na 4 uur II ,1°
'„
para,

na 48 uur 22,7°
„
para; bij 233° na 3 uur 11,2°'„ para, na 24 uur

22,0°
(,

para gevormd is. In het zeer korte tijdsverloop van

3 en 4 uur heeft zich dus zeer \'eel para-zuur gevormd vergeleken

bij de hoeveelheid, die in een zelfde tijds\erloop bij verdere verhit-

ting ontstaat. Nu moet ongetwijfeld de toename van liet percentage

para-zuur per tijdseenheid afnemen, naar mate men tot liet evenwicht

nadert, maar iiedenkt men, dat de evenwichtsinstelling \an heide kanten

uit zeer langzaam verloopt, dan is die groote hoeveelheid para-zuur bij

korten verhittingsduur niet volgens II te verklaren, maar moet dit

laatste zuur ontstaan zijn door directe vorming uit monosulfozuur.

Deze directe vorming geven zoowel I als III aan.

Om met deze schemas den invloed van hel milieu te verklaren

moet in beide aangenomen worden, dat ile vorming van para-zuur

door water of de vorming van meta-zuur door SO, bevorderd wordt,

daar uit vergelijking van tabel I en laliel 11 blijkt, dat uit het water-

houdende zuur \eel meer para ontstaat.

Eene detinitieve beslissing tusschen I en 111 aciit ik op grond

van de genomen proeven niet mogelijk, ^'oor ile aanname \a\\ III

is het steeds aanwezig zijii van monosultnzuur in liet reacliemengsel

niet noodzakelijk, daar de aanname, dat de sulfoneering met grooter

snelheid plaats vindt dan de hjdrolyse voldoende is, om de afwezig-

heid van het monosulfozuur te \erklaren, zoolang hel e\enwicht nog

niet bereikt is.

Bij de aanname van III is men echter genoodzaakt een daarnaast

verloopende intramoleeulaire atoomverschuiving \olgens I aan te Jiemen.

Immers, de overgang van meta- in |nxrazuur is ook geconstateerd in

een SO,-houdend milieu. Een dissociatie van rookend zuur in H^O

en SO,, hoe gering dan ook, is na de onderzoekingen van Knietzsch '),

moeilijk meer aan te nemen, zoodat in een dergelijk milieu niet het

voor hydrolvse noodige water aanwezig is.

Om dus (Ie in dil milieu verloopende omzetting van meta- in para-

zuur te verklaren, moet bij aanname van III daarnevens I worden

aangenomen.

Tot een dergelijke opvatting is Euavks ') gekomen bij zijn onder-

zoek over de sulfoneering van naphtaline. Bij dit onderzoek echter

kon het hvdrohse-product der naphialinesulfozuren, het naphtaline,

door zijn reuk en zijn onoi)losbaarheid in water worden aange-

1) Ber. 34, 4069 [1902].

2) Disseri. AinslenUim [1907! pag. 6^i.
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toond. 1)(^ oiiizolliim' \;iii hel if-siiHd/jiur iii hel (•(irrespoiideereinlc

«-zuur l>l(M'f uil iii ceu S( ),-liümiciHl milieu -. de le^eugcstelde omzet-

tiufj,' \an (t- iii ,-f-/.uui- door een intranioleculaire atoomverseliuiving

moest op grond van sulfoneeringsproeven worden aangenomen.

Men staat- dus voor de keus, om of I alleen, öf III en daarnaast ge-

lijktijdig I aan Ie ikmucu. 1 \erkl,iarl xoorloopig de proeven bevre-

digend. Tegen de conihinalie van 1 en III ware wellicht nog aan

te voeren, dat in dil geval <le omzettingsnellieid in liet waterliou-

dende zuur grooter moet zijn dan in liet rookende zuur, omdat in

liet eerste heide reacties plaats grijpen, in liet tweede slechts tie eene.

Afgezien van de vraag echter, of het niet mogelijk is, dat beide

reacties elkaar nog beïnvloeden, is de buitengewoon langzame om-

zetting in /i,'/i/i' milieus een belemmering, oui deze conclusie Ie

verifieeren.

Voorts Uan men bij de aanname van I -|- III verwaeliien, dat de

omzetting sneller zal i^aun, naarmate het milieu meer waterhoudend

wordt, omdat naast 1 dan III sneller zal Nerloojien door de grootere

hoeveelheid water. Of dit zoo is, zullen verdere proeven moeten

leeren, in toegesmolten buizen uitgevoerd. Is het resultaat van deze

positief, dan zou trouwens de aanname I alleen nog niet geheel

te verwerpen zijn, daar herhaaldelijk de invloed van het oplos-

middel op intiainoleculaire atoomverschuivingen geconstateerd is.

l^ene meer uit\'oeri,ne inededeeling o\er dit ondei'zoek zal in het

Keciieil verschijnen.

Aiiistcnliim, nnj. chrm. Inh. d. Univ. Dt'c. "OS.

\qoy de lübliotheek wordt aangeboden door den Heer Hoi.leman

de dissertatie van den Heer .1. .1. Pfu.AK : ,J}iin)itit(iü''f onderzoek

orei' de siilfoneerinij run //enzolsu/fozimr en door den Heer Winki.er,

namens den Heer (i. van Rwkbkrk te Rome „Saggio de nnatomia

segmentale. Ln metnmeria somatica, nervosa, ciitnnen e muscolnre dei

vertehrati" en verder de volgende dissertatiën 1°. Mej. M. Th. Valeton

„De mergscheede-ontndkkeling aan de vezels van den nervus octavus

binnen het centrale zemiivstelsel" ;
2°. A. Binnkrts: ,,Over localisatie

van functies in het cerebellum" ;
3°. K. H. Bouman : „Experimenteele

onderzoekingen over het cerebrale optische stekel"

De vergadei'ing wordt gesloten,

tlRRATA,

p, 4(il regel 6 V. b, staat ,(;f2=Ü.019 lees ,« = 0.017,

(8 Januari 1909),





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEVV^ONE VERGADERING

DER Wlfi. EN NATUURKUNDIGE AFDEELING
van Zaterdag 30 Januari 1909.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhiyzex.

Secretarin: de Heer J, D. van der Wa.\ls.

I2sr H o TJID-

Ingekomen stukken, p. 58 l.

Jaarverslag der Geologische Commissie over 1908, p. 584.

F. A. H. ScHREiyEMAtERs ; ..Over het stelsel: kopersulfaat, koperchlorid. ammouiumsulfaat,

ammoniumchlorid en ivater bij 30°', p. 586.

J. TV. MoLL: Aanbieding van de dissertatie van den Heer K. Zulstra: „Het transport van

koolzuur door de bladen", p. 592.

Jan dk Vries: „Over krommen van den vierden gr^iad met twee flecnodaalpuntenof met t«ee

biflccnodaalpunten", p. 612.

Jan de Vries: ..Over krommen, die door projectieve straleninvoluties kunnen voortgebracht

worden", p. 619.

J. P. VAN DER Stok: „Over den duur van regenbuien te Batavia', p. 623.

G. C. J. Vosmaer: „Over de spinispirae van Spirastrella bistellata (O. S.) Ldfd.", ]). 637.

(Met 1 plaat).

P. H. ScHOVTF. : „Over vierdimensionale netten en hun ruimtedoorsneden" (4de gedeelte),

]). 646. (Met 3 platen).

LuciEN Godeaux: „Sur les tyijus de » -complexes biliucaires de Ji,._2 dansi^.". 'Aan-

geboden door de Heeren 1'. II. Schocte en J. Cabdinaal), p. 657.

J. D. van der Waals Jr. : „Over de verdeelingswet der energie bij electrische stelsels". Aan-

geboden door de Heeren J. D. van der Waals en H. A. Lorestz), ]). 639.

l'ii. KoiiNSTAM.M: ..Ovir den loop der isopicsten bij binaire mengsels". iAangebudun door de

Ilccren J. D. van der Waaus en P. Zeeman), p. 670.

H. DE Vries: „De vlakke kromme van den 4en graad met 2 of 3 keei-punten en O of 1

dubbelpunten als projectie der ruimtekromme van den 4en graad en de Ie soort", p. 685.

J. G. Sleeswijk : „Bijdragen tot de studie der serumanaphylaxie" (Ie mededeeling). (Aan-

geboden door de Heeren C. 11. II. Spronck en C. A. Pekelharing), p. 693.

F. A. F. C. Went: „Eenige opmerkingen over Sciaphila nana Bl.", p. 698.

A. Brester Jz. ; „De Solar Vortices van Hale". 'Aangeboden door de Heeren W. H. JiLiis

en C. H. Wind), p. 700.

A. P. H. Tkivelli: Bijdr;ige tot de fotochemie der zilvei(sub)haloïdeu". (Aangeboden door
de Heeren S. Hoogewerff en F. A. H. Sciireinemakers), p. 707.

WiNiFRED E Co-nARD : „Un Ptilocodiura repens, a new gymnoblastic Hj'droid epizoic on a

pennatulid". (Aangeboden door de Heeren G. C. J. Vosmaer en Max Weiser
, p. 726.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 726.

Errata, p. 726.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.
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Ingekomeji zijn

:

1°. Bericht van de Heeren v.\n Rombukgh en E. F. van de Sande

Bakhuyzkn dat zij \eilnnderd zijn de vergadering' liij Ie wonen.

2°. üitnoodiging van de Universiteit te (Tenèvo. dat de Aicadeniie

zich zal doen vertegenwoordigen bij de lierdenking van den 350-jarigen

stichlingsdag dier Universiteit op 7— 10 Juli 1909 en verzoek voor

15 April a.s. niededeeling te doen van den naam van den afgevaardigde.

3°. üitnoodiging \an de Universiteit te Leipzig, dal de Akademie

zich zal doen vertegenwoordigen bij de herdenking van het 5''"^' eeuw-

feest van de stichting dier Universiteit op 28—29 Juli 1909 en

verzoek \oor 15 Maart a.s. te berichten of een afgexaardigde zal

woorden gezonden.

De Voorzitter verzoekt de ledeii, die eventueel bereid zonden zijn

de Akademie bij deze feesten te vertegenwoordigen zich op te geven

aan den Secretaris.

4". Schrijven van de „Commission internationale de Tenseignemenl

mathémalicjue" met verzoek iemand aan te wijzen die Nederland in

deze commissie zal vertegenwoordigen en bereid zal zijn eventueele

sub-commissies voor dat doel in het leven te roepen.

Op voorstel \an den Voorzitter wordt de Heer J. („'ardi.naal daartoe

benoemd. .

5°. Programma van de Kon. Akademie van Wetenschappen te

Turijn betreffende een prijs van frs. 9300 uit te reiken in de jaren

1907—10 aan dien geleerde, die de schitterendste en nuttigste uit-

vinding zal hebben gedaan, of die het beroemdste werk zal hebben

voortgebracht op het gebied van de natuurkundige 'en experimenteele

wetenschappen, natuurlijke gescliiedenis, zuivere en toegepaste wis-

kunde, scheikunde, physiologie en pathologie, enz.

Ter kennisneming voor de leden beschikbaar gesteld.

Aardkunde. — De Heer de Bruyn leest het „Jitarvershg der

Geologische Commissie over het jaar 1908" hetwelk luidt

als N'Olgt :

In den loop van dit jaar hebben geen veranderingen in lief personeel

dei- Commissie plaats gehad.

Geene mededeelingen omtrent grondboringen of terreininsnijdingen

werden ons gedaan door Ingenieurs, die bij den Rijks- en Provincialen

Waterstaat of bij particulieren werkzaam zijn.

Ih-. H. VAN Cappeli.e onderzoclit de aardmonsters \an eene boring

te Klazinaveen bij Nieuw-Amsterdam, toegezonden door de Neder-

landsche Heideraaatschappij,
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Dr. H. VAN Cappelle zette zijn onderzoek over het keileera in het

oostelijk dihiviaal gebied \an Friesland voort. Vooral scheen het hem

belangrijk, dat hij in het Friesche en Drentsche diluvium noordelijke

steenfragmenten onder beslist zuidelijk dihiviiim, op een diepte van

+ 40 tot + 50 Meter, op verschillende plaatsen gevonden had, zooals

te Sneek, IJlst, Hommels, Jutrijp, Osingahuizen en in Drente te

Meppel en te Khsinaveen. Wij hopen het uitvoerig verslag zijner

onderzoekingen, grootendeels reeds in ons vorig Verslag aangekondigd,

thans binnenkort te ontvangen.

Dr. J. LoRiiÉ volbracht een geologisch onderzoek van het door Dr.

HoLWERDA opgegraven terrein aan het Uddelermeer. Eene mededeeling

daarover heeft hij ons weldra toegezegd, evenals de beschrijving van

eene 100 Meter diepe boring te Hoorn, en eene ^an 30 te Osch in

Noord-Braband.

Professor H. G. Jonker, sedert 1907 hoogleeraar aa-n de Technische

Hoogeschool te Delft, is door zijne werkzaamheden bij het in orde

brengen van de verzamelingen aan het Mineralogisch en Geologisch

Museum te Delft tot nog toe volstrekt verhinderd geweest, zijn onder-

zoek, dat wij het vorige jaar hebben vermeld, voort te zetten, en

het verslag daarvan gereed te maken en ons toe te zenden.

Professor J. A. Grütterink zette met behulp zijner leerlingen in

de maand Augustus de door wijlen Prof. Schroeder van der Kolk

aangevangen geologische kaarteering \oort, welke wij in het vorige

verslag vermeld hebben. De bladen no. 496, Winterswijk, no. 497,

Ratura, no. 517, Het Woold, en no. 518, Veldboom, werden thans

bewerkt 'j.

Verder houdt Professor Gritterink zich bezig met de samenstelling

van een verslag, waaruit zal moeten blijken, welke uitkomsten in

de laatste jaren door de kaarteering van de horizontale en vertikale

strooken, ingevolge het voorstel \an wijlen Prol". Schroedfr van der

Kolk, zijn verkregen,

De Heer Waterschoot van der Gracht, Ingenieur-Directeur der

Rijksopsporing van Delfstoffen, heeft ons weder boorkernen en aard-

1) Westelijk gedeelte de Heer E. A. Düuglas als ploeghoofd en als medewerkers

de Heeren W. A. J. Sternout, F. W. Kromhout, J. E. Deelkeb, J. A. Lohr en

J. J WiTTEVEEN.

Noordelijk gedeelte de Heer O. J. van der Elst als ploeghoofd en als mede-

werkers de beeren J. van Duunen, C. D. Veen, L. A. W. Knoppert en J. Bakkeb.

Zuidoostelijk gedeelte de Heer K. A. Biegman als ploeghoofd en als medewerkers

de heeren K. van Lohuizen, D. Schuiling, W. de Haan en L. van Lijnden.

Ten behoeve van hel geheel is nog werkzaam geweest de Heer J. H. Bonnema,

Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Jjceuwarden.

38*
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monsters van zijne diepboringen toegezonden, waarvoor Avij hem

onzen dank betuigen. Deze voorwerpen worde'.i tiians bewaard in

het Geologische Museum der Teelinische Hoogosrhuul te Delft. Eene

duplikaat-verzan)eling \an de bij die diepboringen xerki'egen fossielen

staat ons nog te wachten.

Ten slotte hebben wij de eer u voor te stellen :

1° den dank der Akademie te betuigen aan 1'rof. Grutterink

voor zijne leiding in den afgeloopen zomer \an de werkzaandieden

bij de kaarteering, en aan den Heer Watekscuoot \.\.\" der Gracht

voor zijne toezendingen.

2°. aan Zijne Excellentie den Mmister \ uu Wateistaat opnieuw

eene toelage van ƒ lOOÜ \oor het jaar 1909 aan te vragen ter be-

strijding van de kusten voor het geologisch onderzoek in Nederland.

De Geolof/Lsche Coiiniiissit',

'C. Lki.y,

Voorzitter.

k. Martin.

G. MOLEXGRAAEE.

H. E. DE Bruijn.

J. M. VAS Bemmelen,

Sekretaris.

De conclusies van het verslag worden goedgekeurd.

Scheikunde. — De Heer F. A. H. Schreinemakeüs duet eene mede-

deeling over: „Het stelsel: Kopersulfaat, Koperchlorkl, Amiuo-

niumsulfadt, Amnioniwnchlorid en Water hij 30°."

Ofschoon aan den opbouw van dit stelsel de vijf hierboven genoemde

stoffen deelnemen, zoo behoeven wij toch slechts vier als komponenten

te beschouwen, daai- tusschen de vier zouten de betrekking:

CuSO, + 2NH,C1 = (NH,),SO, -f CuCl,

bestaat.

Het stelsel, uit de vier zouten alleen opgebouwd, zou men dus als

een ternair moeten beschouwen ; wij zullen nu eerst nagaan op welke

wijze men een dergelijk stelsel kan voorstellen.

Nemen wij de vier stoffen: AB, AC, BD en CD waartusschen

de dubbele ontleding:

.45+ CD = AC-\-BD
kan plaats vinden.

Stelt men de stofTen AB, AC en BD door de hoekpunten van een

rechthoekig gelijkbeenigen driehoek voor, welks reclitlioekzijde de



( 587 )

lengte 1 heeft [zie fig. 1] dan wordt stof CD voorgesteld door het

punt CD, zoodanig gelegen, dat de vier punten, die de vier stoffen

voorstellen, de hoekpunten van een kwadraat vormen. Wat zal nn

AC
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Evenzoo vindt men volgens elk der opvattingen 1"—4" dixt die

phase 1— ?/ Mol. B, y Mol. C en x Mol. D bevat.

Trekt men nit /) de loodlijnen r en u dan hebben ook deze eeae

beteekenis. Men vindt nl.-.

1 1
5 = - (l-.f— .v) 1/2 en u — - {ij—.v) [/2.

Voor de samenstelling der phase p kan men \olgens 1" schrijven.

.V Mol. BD, y Mol. AC en 1—,i-— ?/ Mol. AB.

Daar tnsschen de vier stoffen de betrekking:

AB-\- CD=AC+BD
bestaat, kan men de samenstelling ook in de vier stolien uitdrnkken, b.v.:

.v—n Mol. BD, y—n^lolAC, 1—.v—y + n Mol AB en » Mol. CD.

Hieruit \olgt dat 1

—

x—y voorstelt het aantal Mol. AJ> verminderd

met het aantal Mol. CD, terwijl //—.r het aantal Mol. .46' verminderd

met het aantal Mol. BD voorstelt. Dus:

c = - (Mol. AB—Mo]. CD) l
'2

, u = ^ Mol. AC- :\Iol. BD) 1/2.

Xu is de halve diaaonaal van het vierkant - l 2 ; stelt men nu
2

echter de halve diagonaal gelijk 1, dan volgt:

: = Mol. AB — Mol. CD en u — Mol. AC— Mol. BD.

Men kan dns de samenstelling der door punt p \oorgestelde phase

op twee manieren afleiden.

Y . uit de ligging van p ten opzichte van een der vier driehoeken,

wier hoekpunten de vaste stoften voorstellen. Men stelt dan de lengte

van de zijden van het vierkant gelijk één. Men krijgt dan de samen-

stelling uitgedrukt in die drie stoften, welke de hoekpunten van den

beschouwden driehoek vormen;

2°. uit de ligging van p ten opzichte \an de beide diagonalen

van het vierkant. Men stelt dan de lengte van de halve diagonalen

gelijk één.

Xeemt men nu eene vierde komponent daarbij, dan kan men deze

uitzetten op eene as, in het punt O loodrecht op het vlak van het

vierkant; neemt men hierop een stuk 011'=! dan stelt punt W
de vierde komponent W voor. De verschillende in het stelsel

optredende phasen zullen dan door de punten binnen het prisma

W .AB . AC. CD . BD voorgesteld worden.
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Daar in liet thans onderzochte stelsel tiisschen de vier zonten de

betrekking

:

Cu SO, + 2 XH, Cl = (NH,\, SO^ + Cu CL

plaats vindr, zullen \vij van het chlooramraonium niet de enkel-

voudige maar de dubbelnioleculen (NH, Cl)., in rekening brengen.

Gaat men langs den omtrek van het \ierkant in eene bepaalde

richting dan stellen de hoekpunten dus in volgorde de komponenten

:

CuSO,, Cu Cl,, (NH, Cl), en (XHJ, SO, voor ; het water zal dan

door het punt TI' in de ruimte worden aangegeven.

Men kan nu de verschillende punten in de ruimte op een wille-

keurig vlak projekteeren ; wij kiezen daartoe eene projektie op het

vierkant en krijgen dan iets zooals in figuur 2 is voorgesteld. Daar

de tiguur anders te groot zou worden, zijn de diagonalen alleen voor

zoover noodig geteekend ; de zijden en hoekpunten van het vieikant

zijn weggelaten.

Wij zullen thans eerst de verschillende ternaire systemen bespreken.

V. Het stelsel : water, Cu SO,, (NH,), SO,.

In dit door Mej. W. C. de Baat onderzochte stelsel treden bij

30' drie vaste stoffen in evenwicht met vloeistof op, n.1. : (NHJoSOj,

Cu SO, . 5 H,0 en Cu SO, . (NH,), SO, . 6 H,0.

De isotherme bestaat dus uit drie verzadigingslijnen, n.1. :

Cu CL,

{NH^cn

FiK. 2.
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de (Je voraadigingslijn van het (NHjo SO^

ch „ ^,
~

„ „ Cu SÓ, . iNHj, SO, . G 11,0

bi! „ „ „ ,, Cu SO, . 5H„<).

Vereenigt men het punt O met liet punt, dat het dubbelzout

CuSO, . (NHJ,, SO4 .6 H,0 voorstelt, dan snijdt deze de verzadigings-

lijn van het dubbelzout, zoodai dit in water zonder ontleding oplos-

baar is.

2". Het stelsel : water, Cu SO,, Cu Cl,.

Er treden in dit stelsel slechts twee vaste stollen n.l. Cu SO, . 5H,

O

en Cu Cl., . 2 11,0 als vaste phasen naast vloeistof op; punt / is de

met beide zouten verzadigde oplossing, // is de verzadigiiigslijn van

het Cu CL . 2 H,0, ka die van het Cu SO, . 5 H,0.

3°. Het stelsel : water, Cu Cl„ NH,C1.

De isothernie van 3tV is reeds vroeger door den Heer F. Mkkriuiïc;

bepaald. Als vaste stollen treden naast oplossing Cu Cl, . 2 H,0,

NH,C1 en Cu Cl, . 2 NH,C1 . 2 H,0 op. De verzadigingslijn van het

Cu Cl, . 2 H,0 is door ;//, die van het Cu Cl, . 2 NH^CI . 2 H,0 door

//ƒ/ en (lic van het Kil, Cl door /'ƒ/ voorgesteld. De lijn dio het punt

t) met liet punt vei'eenigt, dal het dubbelzout \oorslell, snijdt de

verzadigingslijn \'an het dubbelzout, zoodat dit zouder onlledinu' in

water oplost.

4". Het stelsel : water, (NHJ, S0„ NH,C1.

Er treden hierin slechts (NH,"., SO, en NH,C1 als vaste stoHen op;

de \erzadigingslijn van het eerste zout is door ili', die van het

tweede door ef voorgesteld ;
(' stelt de met de beide zouten \er-

zadigde oplossing voor.

Na deze korte beschouwing der vier lernaire stelsels kunnen wij

thans het ({uaternaire stelsel bespreken.

Bij 30' kunnen naast vloeistof de volgende stoiien als vaste

phasen optreden : Cu SO, . 5 H,( ), Cu Cl, . 2 H,0. (NH,), S( ), N11,CI,

Cu SO, . (NH,), SO, . B H,0 en Cu Cl, . 2 NH,C1 . 2 H,0.

Daar de oplossingen, die in een (piaternair stelsel met vasie stof

verzadigd zijn, door een vlak worden voorgesteld, zullen er dus zes

verzadigingsvlakken moeten zijn; hun prqjekties zijn in de tiguui

aangegeven ; nl.

:

(ihmik is het verzadigiugsvlak van het CuSO, . 5H,0

/////. „ „ „

^

„ „ CuCl., .2H,0

f(IO[)e „ „ „ „ „ NH,CI

'drpr. „ „ „ „ „ (NH,),S0,

hhno>j „ „ „ „ „ CuCl, . 2NH,C1 . 211,0

Omopc „ „ „ „ „ CuSO, .(NH,),SO, .Gll,(>
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Oiii liet overziclit te vergeinukkelijkon lit-l) ik op elk der \ei'za(li-

giiigsvkikkeii de vaste stof aaiigege\eii, waarmede de oplossingen

verzadigd zijn; Cu. stelt hier ter afkorting het CiiCl, . 2H/) voor.

De lijnen, waarin de vlakken elkaar twee aan twee snijden, stellen

de met twee \aste stoifen verzadigde ojjlossingen \oor. Zij zijn de

volgende :

ep, de verzadigingslijn van (NH,),SO, -j- NH,C1

cp, „ „ „ (;NHJ.,S0, + CiiSO, . (]yHj,ÖO, . 6H.()

bw, „ „ „ CnSO, . 5H,0 + CnSO, . (NH,),SO, . (JH,0

Ik, „ „ „ CuSO^ . 5H,0 + CuCk . 2HJ)
Ih, „ „ „ CuCl., . 2H,Ó + CuCl/. 2NH,C1 . 2H,0

Off, ., „ „ NH.Cl + CiiCI, . 2NH,C1 . 2H.p
mo, „ „ „ CliSO, . (NH j.ySO^ . 6H,(_) +

+ CnCl, . 2XH,C1 . 2H.,Ü

po, „ „ „ CuSO, . (NHJ.SO^ . 6H,0 + NH.Cl
lm „ „ „ CuSO, . 5H,0 + CnCl, . 2NH,C1 , 2H,()

De punten, waarin de verzadigingslijuen drie aan drie te zanien

komen zijn de verzadigingspunten; zij stellen met drie vaste sluHen

verzadigde oplossingen voor. Men heeft

;

p, verzadigd met CnSO, . (NH,),SO, . 6H,0 + (NHj.SU, + XH.Cl

o, „ „ CuSO,.(NHj,SO,.6H,0 + CaCL.2NH,C1.2H.0 4-

+ NH.Cl

m, „ „ CuSO, .(NHj,S(),.()H,0 + CuCi,.2XH^C1.2H,0 +
+ CuSO, . 5H,()

/, „ „ CuCl, . 2XH,CI . 2tiJ) + CuSn, . 5HJJ +
4- CuCl, . 2H,,U

Men kan uit de figuur nu geuiakkelijk zien naast welke vaste

stoffen eene bepaalde vaste stof in verzadigde oplossing bestaan kan.

Zoo ziet men dat CuSO^ . (NHJ., Sü, . 6H,0 kan bestaan naast

(NH/,S()„ XH,C1, CuSü, .5HX) en CuCI, . 2NH,C1 . 2HJ ), maar

niet naast CuCl., . 2H,0 ; het CuS(_), . 5H„0 kan bestaan naast

CuCl, . 2H,0, CuCL . 2NH,C1 . 2H,0 en CuS( ), . (XHJ.SO, . 6HJJ
maar niet naast (XHJ,SO, of XH.CJ

; enz. Verder blijkt dat de beide

dubbelzoulen zich ten opzichte \an elkaar en water gedragen als

enkelvoudige stoffen; men kan n\. bij 30" eene reeks van oplossingen

hebben verzadigd met CuSOj . (NHJ.SO, . (JH.O, eene reeks verzadigd

met CuCl., . 2XH,C1 . 2H.^0 en ééne oplossing tegelijk met beide ver-

zadigd ; deze laatste is door punt n voorgesteld.

Er zijn uit de figuur natuurlijk nog veel meer gevolgtrekkingen

af te leiden ; ik laat dit echter aau den lezer over.
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Botanie. — De Heer Moi.l biedt de dissertatie aan van den Heer

K. Zijlstra, Assistent aan het Botanisch Laboratorium te

Groningen, getiteld : „Kohlcnsüurefransport in BUittern",

Groningen, 1909, en deelt daaromtrent het volgende mede. ^).

Spreker publiceerde in 1877 de uitkomsten -) van onderzoekingen,

die bewezen, dat het koolzuur, hetwelk in hunuisrijken bodem in

belangrijke hoeveelheid wordt aangetrotlen en ter beschikking van

de wortels staat, in de bladen geen zetmeelvorming in een kool-

zuurvrije ruimte kan veroorzaken of de zetmeelvorming in de vrije

lucht ziclitbaar kan versnellen.

Uit de proeven die spreker tot deze uitkomst voerden, besloot

hij verder, dat een blad of bladstuk in een koolzuurvrije ruimte

geen zetmeel kan Aormen, ook wanneer organisch daarmede \er-

bonden, ja zelfs onmiddellijk daaraan grenzende deelen iu een om-

geving verkeeren, vele malen rijker aan koolzuur dan de gewone

lucht. De proef die scheen te bewijzen, dat zelfs geen zetmeel-

vorming plaats kan hebben door koolzuur, dat aan onmiddellijk

aangrenzende deelen wordt aangeboden, was de volgende.

Een zetmeelvrij blad werd op zoodanige wijze tussclien de met

vet besmeerde randen van twee op elkaar passende kristalliseer-

schalen gelegd, dat ile top zich binnen de door de kristalliseer-

schalen gevormde afgesloten ruimte, de basis zich daarbuiten be\ond.

In de onderste kristalliseerschaal was kaliloog : over den toestel

werd een klok geplaatst, gevuld met lucht waaraan ongeveer 5 pCt.

koolzuur was toegevoegd.

Nadat het blad gedurende eenige uren aan het licht Idootgesteld

geweest was, bleek de basis zeer veel zetmeel te bevatten, maar in

den top, ook vlak bij den rand der kristalliseerschalen, die 3 niM.

glasdikte bezaten, was hoegenaamd geen zetmeel gevormd.

Hieruit besloot spreker, dat wanneer in zeker bladdeel rijkelijk

koolzuur aanwezig is, dit in onmiddellijk daaraan grenzende blad-

deeleii in eene koolzuurvrije ruimte toch niet tot zetmeelvorming

leiden kan.

Deze uitkomst was zeker verrassend, want de zetmeehorming in

de basis bewees, dat het aangeboden koolzuur wel degelijk was

opgenomen, en het feit van de aanwezigheid veler intercellulairen

1) Deze dissertatie zal in een der volgende nummers van het Recueil des

Travaux Botaniques Néerlandais worden afgedrukt.

-). J. W. MoLL. Ueber den ürsprung des Kohlenstoffs der Ptlanzen. Land-

wirthsch. Jahrb. VI. 1877. blz. 327-363.
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in liet bladmoes deed onderstellen, dat ook een vervoer van het

opgenomen koolzuur geenszins onmogelijk behoefde te zijn.

Gebrek aan verdere experimenteele gegevens deed deze kwestie

tot nu toe onopgelost blijven. Maar deze gegevens zijn thans door

het onderzoek van den heer Zijlstra bijeengebracht. Deze heeft

aangetoond, dat wel is waar de door spreker vroeger waargenomen

feiten juist waren beschreven, maar dat er, als men met andere

planten werkt dan dooi' spreker toevallig waren gebruikt, of de

proeven op andere wijze neemt, ook andere uitkomsten te verkrijgen

zijn. Het gelukte hera aan te loonen, dat er ook in de beschreven

proef somtijds wel degelijk zelmeelvorming in de koolzuurvrije ruimte

kan plaats hebben. De boven medegedeelde uitspraak omtrent de

onmogelijkheid van zetraeelvorining ten koste van koolzuur, uit de

onmiddellijke nabijheid afkomstig, is dus gableken onjuist te zijn.

De overige door spreker verkregen uitkomsten, met name het hoofd-

resultaat omtrent de onmogelijkheid van zelmeelvorming in de bladen,

ten koste van door de wortels uit humusrijken bodem opgenomen

koolzuur, vonden echter door het onderzoek van den heer Zijlstka

volkomen bevestiging en nadere verklaring. Ook eene verklaring van

de boven beschreven proef kon worden gegeven, terwijl in het

algemeen de heer Zijlstra er in slaagde, de vraag naar de mogelijk-

heid en het voorkomen van koolzuurtransport in bladen vrij \olledig

op te lossen. Hoe dat geschied is wil spreker in het volgende nsede-

deelen.

Uit den aard der zaak diende dit onderzoek te beginnen met de

herhaling der boven beschreven proeven.

Deze geschiedde allereerst met bladen van Po/i/qonuiii Bi.storta en

Cucurhita Pepo (proef LOI en LIV) '), welke ook spreker bij zijn

boven geciteerd onderzoek gebruilcte. Daarbij maakte de heer Zijlstka,

evenals in alle volgende proeven, tot het aantoonen van de zetmeel-

vorming gebruik van de zoogenaamde S.vciis-ScHiMPERsche methode,

waarbij bladen in hun geheel, na onlkleuring, met behulp van

Jodiumchloralhydraat-oplossing op hun zetmeelgehalte worden onder-

zocht. Deze methode was in J877 nog onbekend, zoodat sprelver

dan ook bij zijn onderzoek op microscopische doorsneden reageerde,

hetgeen zeer tijdrooxend is en het resultaat wel met even groote

zekej-heid, doch met mindere volledigheid aan den dag doet treden.

Spreker had zich bepaald tot het toeptissen der zetmeelreactie op

doorsneden van den zich in de lioolzuurvrije ruimte bevindenden

1) De nummers der proeven komen Irier en in het vervolg overeen met die in

de veihandeling van den lieer Zijlstoa.
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bladlop 011 van de basis, die in koolzuiirrijke lucht vertoefde. Hij

had echter de 3 mM. breede strook van het blad, die zich in het

vet tusschen de randen der kristalliseerschalen bevond, niet onder-

zocht. Nu de Heer Zijlstr.v de bladen in hun geheel onderzocht,

bleek het, dat de zetmeelvorniing zich van uit de bladbasis ook

continu over een deel van deze strook uitstrekte, cenigszins zigzags-

gewijze eu scherp begrensd, maar nergens zóó ver, dat ook zetmeel

in de koolzuur\rije ruimte ontstaan was. Sprekers waarnemingen

vonden dus bevestiging, maar bleken niet volledig geweest te zijn.

Toen nu echter de Heer Zijlstra de proef met een Dahliablaü

(proef LY) herhaalde, was de uitkomst een andere. C)ok hier bleek

de zetmeelvorming zicli in de in het vet bevindende bladdeelen \ ourt

te zetten niet alleen, maar zij strekte zich bovendien hier en daar

enkele millimeters in de koolzuurvrije ruimte uit. De begrenzing-

der zetmeelreactie was hier eveneens eenigszins zigzagsgewijze, maar

niet overal even scherp.

En toen eindelijk de proef genomen werd met een blad van

Pontederid conlata (proef LVI) bleek de zetmeelvorming zich zelfs

gelijkmatig tot 0.5 cM. in de koolziiurvrije ruimte uit te strekken.

De grens der zetmeelreactie was hier niet zigzagsgewijze, doch

regelmatig gebogen, en niet scherp, daar de donkere kleur der reactie

door een zachten overgang naar den bladtop toe ^erloren ging. De

cobaltproef \an St.vhl toonde aan, dat de stomata van den bladtop

na atloop der proef gesloten waren.

De mogelijkheid bestond nu echter, dat in de genomen proeven

de afsluiting met behulp van vet niet volkomen afdoende was geweest,

al was het niet zeer waarschijnlijk,

dat deze fout zich juist bij de met

Dahlia en Pontederia genomen

proeven geopenbaard zou hebben,

en bij anderen niet. Om deze

mogelijkheid uit te sluiten werden

twee toestellen geconstrueerd, die

met behulp van kwik eene vol-

komen gasdichte afsluiting tns-

schen koolzuurrijke en koolzuur-

vrije ruimte toelieten. Van beide

toestellen werd voor het onderzoek

gebruik gemaakt, maar spreker

zal hier slechts het beste van

beide beschrijven. (Zie tig. 1).

l'"i^uur 1.
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In een petrischaal (a), Aan 15.5 c.M. diameter werd een

kleinere (ö), \an 9 c.M. diameter met hars en was bevestigd. In de

buitenste ruimte werd kwik (q) gegoten, in de kleine petrischaal

sterke kaliloog (/). In het kwik werd een glazen klok (h) van

3.2 L. inhoud geplaatst, waarlnnnen de lucht dus koolzuurvrij

werd gehouden. Men kon nu een zetmeehrij gemaakt blad, onder

het kwik door. met den top in de koolzuurvrije ruimte brengen. Het

basale gedeelte van het blad en de steel bleven dus buiten de klok A en

de steel werd steeds in een bakje met water gedompeld, om het blad gedu-

rende de proef frisch te houden. Over de kleine petrischaal /; werd een

stukje metaalgaas gelegd, om het blad voor aanraking met de kaliloog

te behoeden. Men kon nu naar willekeur de basis \an het blad in

de vrije lucht, met haar onbeperkten toevoer xan koolzuur in groote

verdunning, laten, of wel die basis door lucht van hooger koolzuur-

gehalte omgeven. Voor dit laatste doel werd de geheele toestel op

een drievoetje in een groote, gedeeltelijk met water gevulde, platte,

porceleinen schaal gezet. Een groote glazen klok van 38 L. inhoud werd

nu over den toestel met liet blad er in geplaatst, zóó dat het water

in de porceleinen schaal de ruimte der groote klok afsloot. In deze

ruimte kon dan een \Aillekeurige hoeveelheid koolzuur worden ge-

bracht. Ten slotte zij de aandacht gevestigd op de buizen i en k,

die de ruimte in de binnenste klok verbonden met de vrije buiten-

lurht. Door deze werd liet onmogelijk dat bij verschil in druk tusschen de

lucht in de binnenste en in de l)uitenste klok, de eerste werd opgelicht,

zoodat een verbinding tusschen beide ruimten ontstond. Boven-

dien kon door deze buizen een stroom van koolzuurvrije lucht

door de binnenste klok worden gevoerd. Hiertoe was de buis k met

een aspirator, de buis i daarentegen met absorptiebuizen voor het

koolzuur der buitenlucht verbonden.

Met behulp van dezen toestel werden een aantal proeven genomen,

waarbij in sommige de basis van het blad aan de vrije lucht, in

andere in lucht met hoog koolzuurgehalte vertoefde. Het gedeelte der

bladen dat zich onder kwik bevond, iiad in al deze proeven een

lengte van 3 cM. Deze proeven voerden tot de uitkomst, dat niet

alleen bij de bladen van Dahlia, en Pontederia, maar ook bij alle

andere onderzochte bladen, zich in de koolzuurvrije ruimte een zet-

meelrandje vormde aan de grens van het kwik. Dit randje werd

door jodium meestal pikzwart gekleurd.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal op deze

wijze genomen proeven.

In al deze proeven was het zetmeelrandje naar de zijde van het kwik
natuurlijk door een ongeveer rechte lijn begrensd, maar naar den top
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TABEL I.

Til ,.
Nummer p,„ ki„^k„^;<- ,„ Duur der Breedte van het

P'^"^-
der proef. ^^ Wadbasis in:

p^^^^ zetmeelrandje.

Dahlia Yuaresü

!

„ (Cactus) Thuringia

Aster macrophyllus

Sisymbruim Alliaria

tl n
1

Polygonum Bistorta

Aesculus Hippocastanum

„ Pavia

Acer campestre

Sambucus nigra

Juglans regia

Acorus Calamus

Heliopsis laevis

1
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2 tot 3 "
j
werd gebracht, het andere m gewone, dns zeer koolzuur-

arme lucht.

Was de boven opgestelde onderstelling juist, dan mociit men ver-

wachten, dat zich in het eerste geval, tengevolge van den overvloediger

toevoer \an koolzuur, een breeder zetmeelrand zou voimen dan in

het tweede. Want dat die meei-dere toevoer van koolzuur zicli slechts

door een sterker te voorschijn treden der jodiumreactie in dezelfde

bladdeelen zou openbaren, was niet te verwachten, omdat, zooals

wij zagen, in de meeste boven beschreven proeven de reactie, waar

zij optrad, zoo sterk mogelijk was.

Deze vergelijkende proeven werden genomen met twee toestellen,

zooals boven werden beschreven, beide, ook waar de bladbasis in

gewone lucht vertoefde, voorzien van de groote klok, ten einde de

temperatuur in de beide kleine klokken, die op de zetmeelvorming

veel in\loed bleek te hebben, zooveel mogelijk gelijk te maken.

De uitkomst van deze proeven was voor verschillende planten

zeer verschillend. Voor sommige kon mat zekerheid worden aan-

getoond, dat het aan de basis toegexoegde koolzuur zijn in\ioed op

de zetmeelvorming in den top had uitgeoefend, \'oor andere planten

was dit bewijs niet te leveren.

Spreker begint met de bespreking der proeven met positief resul-

taat, die in het onderstaande tabelletje zijn samengevat

:

TABEL II.
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In de voorgaande proeven was de basis Aan het blad in de kool-

zuumjke rnimte aan het licht blootgesteld en was deze dan ook

aan hel einde der proef geiieel met zetmeel gevuld. Men mocht nu

verwachten, dat er bij verduistering van de bladbasis meer koolzuur

voor het vervoer naar den top toe beschikbaar zou blijven, en zicii

daar dus een breedere zetmeelrand zou vormen, dan in het eerste

geval. Werd deze onderstelling bevestigd, dan was dit een bewijs te

meer, dat het koolzuur uit de basis naar den top getransporteerd

werd. Een proef 'uet de twee overlangsche helften van eenzelfde

blad van Eichhornia (proef Lil) genomen, gaf inderdaad deze beves-

tiging. Beide bases vertoefden hier in lucht met 2'"„ koolzuur, maar

de ééne was verduisteni, de andere niet. In het laatste geval bleef

er door het koolzuur\'erbruik, ten behoexe der zetmeelvorming in

de basis, minder koolzuur voor het transport beschikbaar, en vormde

zich in 4 uren in den top een zetmeelrand van 2-5 niM. breedte,

tegen een van 5—8 mM. breedte in de andere bladhelft, waarvan

de basis verduisterd was.

Ook in deze proeven was van eene scherpe begrenzing van den

zetmeelrand naar de topzijde toe nooit sprake ; evenmin \'an eenig

verband tusschen de grens der reactie en nerven, de reactie werd

op de grens van het randje een\oudig al zwakker en zwakker en

hield spoedig geheel op.

Een reeks van proeven met andere bladen genomen gaf echter

een geheel andere uitkomst. Steeds bleek hier het zetmeelrandje in

beide proefbladen even breed te zijn, onverschillig of de bladbasis

in gewone lucht of in lucht uiet een hoog koolzuurgehalte had

vertoefd.

Sommige dezer proeven werden genomen telkens onder gebruik-

making van bladen van hetzelfde jDlantenindividu, die zooveel mogelijk

aan elkaar gelijk waren. Het onderstaande tabelletje geeft van deze

een overzicht.

TABEL III.

Plant.
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Het verki'e«ien negatieve resultaat Uoii nu. na de ondervinding

omtrent den invloed van de verduistering der bladbasis bij

Elchlioniia in proef Lil opgedaan, daaraan worden toegeschreven,

dat liet door de basis opgenomen koolzuur aldaar, op de [)laats zelf,

geheel tot de vorming van zetmeel werd opgeliruikt. Daarom werden

ook proe\en genomen, waarltij de liases der bladen tot aan liet

kwik toe door zwart papier wenleu verduisterd en daiirdoor zet-

meelvrij bleven. Maar ook deze proeven leverden geheel hetzelfde

resultaat, de zetmeelrandjes waren even breed in de bladen met

de bases in koolzuurrijke als in die met de bases in gewone lucht.

Het onderstaande tabelletje ueeft van deze proeven een overzicht.
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moest het koolzmir, dat zich in den bladtop bevond, in de voort-

durend koolziuiivrij blijvende omgeving, ais het slechts eenigszins

mogelijk was, wegdiflnndeeren. Nu geschiedde dit blijkbaar niet zóó

snel, of er kon in alle proeven nabij het kwik zetmeel gevormd

worden.

Maar de mogelijkheid was niet uitgesloten, dat er een breedere

zetmeelrand zou verschijnen als de koolzuur absorbeerende kaliloog

afwezig was.

Zulke proeven werden daarom genomen, en ten einde in de

binnenste klok zelfs eenige ophooping van aangevoerd koolzuur

mogelijk te maken, werden de kleine klokken van de toestellen, die

toch nog 3.2 L. inhoud hadden, vervangen door klokjes van 0.8 L.

inhoud.

Bij beide proeven werden telkens twee bladhelften van hetzelfde

blad genomen. De beide bases vertoefden in lucht met 3 "/„ koolzuur,

de ééne echter aan het licht blootgesteld, de andere verduisterd.

Beide helften gaven volkomen hetzelfde resultaat en de zetmeel-

randjes waren, blijkens de hieronder volgende opgave, niet breeder

dan in alle vorige proeven

:

TABEL VI.

Nummer Duur Breedte v.h.zetmeelrandje
"'^"'

I der proef, j der proef. in beide bladhelften.

Dahlia (Cactus) Tlmringia XXXI
j

4 uren 3—4 mM.

Heliopsis laevis
j

XXXII I 4 „
j

0.5-1 „

Uit al deze proeven blijkt overtuigend, dat bij een reeks van

bladen van allerlei Monocotyle en Dicotyle planten een geheel andere

uitkomst verkregen wordt dan in de eerst besproken proeven. Kool-

zuur hetwelk aan de basis \'an een blad dezer planten in overvloed

worclt aangeboden kan hier niet veroorzaken, dat het zetmeelrandje,

dat zich op ongeveer 3 cM. afstand in den top van het blad vormt,

breeder wordt dan het zonder dat koolzuur zou zijn geworden.

Verder zij nog gewezen op een verschil dat zich tusschen de net-

aderige Dlcotylenhlsiden en de parallelnervige Mo?iOCO^///t'nbladen in

deze proeven weder zeer duidelijk openbaarde, wat de begrenzing

der zetmeelrandjes naar de topzijde van het blad betreft. Bij alle

netaderige bladen was die zigzagsgewijze en op de meeste plaatsen

scherp, door kleine nerven of aderen. Bij de blaren der Grassen van

Acoi'us en Tradescantia was daarentegen een geleidelijke overgang



( 601 )

naar liet zetmeelvrije topgedeelte, zonder \erband met aderen, en

geen zigzagvormige grenslijn.

Zeker zou men te ver gaan door uit deze proeven rechtstreeks de

gevolgtrekking te maken, dat het koolzuur hetwelk aan de basis

van deze bladen werd toegevoegd, in den top in 't geheel niet tot

de vorming van zetmeel kon hebben bijgedragen. Maar toch was

door de verkregen uitkomsten een duidelijke aanwijzing gegeven

tot het doen van nadere proeven, om zoo mogelijk onwederlegbaar

uit te maken, hoe het hiermede bij deze bladen gesteld was.

De wijze waarop zulke proeven, genomen moesten worden, lag-

nu voor de hand.

Aan de basis van het blad moest iedere toevoer van koolzuur

onthouden worden, en het was de vraag of zich, zooals na het boven-

staande wel bijiui Ie verwachten was, het zetmeelrandje boven het

kwik dan toch zou vormen. Geschiedde dit, en geheel op dezelfde

wijze, dan was daarmede het bewijs geleverd, dat het onder kwik
vertoevende bladdeel zelf het noodige koolzuur leverde om zetmeel

in naburige, aan het licht blootgestelde deelen te doen ontstaan.

De proeven die tot de beantwoording dezer \raag voerden, werden

op verschillende wijzen door den heer Zulstka genomen.

Vooreerst werd een proef met den boven beschreven toestel ge-

nomen, maar zonder de groote klok. Een blaadje van Dahlia Yuarezii

(proef XXXIII) werd op de gewone wijze daarin aangebracht, maar

de basis en het steeltje vertoefden onder het water, dat buiten de

kleine klok op het kwik gegoten was. De top vormde nu in de

koolzuurvrije ruimte een zetmeelrandje, in alle opzichten aan dat in

vroeger beschreven proeven gelijk, terwijl bovendien in de basis,

onder water, aan het kwik grenzende, zich een zetmeelrandje vormde.

Dergelijke proeven werden ook met een eenvoudiger toestel ge-

nomen, die bovendien toeliet het water, waarin de bladbasis zich

bevond, geheel koolzuurvrij te houden.

^'an dit toestelletje geeft lig. 2 eene

voorstelling. Het bestond uit een vierhoekig

glazen bakje, metende 9 X 4.5 cM. en

5 cM. hoog, in de liguur op dwarsdoor-

snede voorgesteld, waarvan de wand door

T IS aangeduid. Daarin \vas met hars en

was een verticaal in de lengterichting

loopende glasplaat (/ bexestigd, die niet

tot den bodem doorliep. Het bakje werd
met kwik Hg. gevuld tot even hoven den

undciiaud der glas[)laat (J. Het blad B
39*

Figuui- 2.
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werd onder do verticale glasplaat doorgevoerd, y/»') dat de basis^ zieh

aan de recliterzijde der tigiuir bevond. Daar werd een laag uitge-

kookt Avater 11^ op liet kwik gegoten, zóó dat de basis geheel onder-

gedoken was. Het toestelletje werd nu onder een klokje niet kool-

zuurvrije lucht geplaatst en het geheel aan het licht blootgesteld.

Na eenige uren had zich in dit toestelletje bij DaJdia Ynarczü

(proef XXXIV) en Populus pyranndaUs (proef XXXV) zetmeel ge-

vormd en wel : een randje in den top langs liet kwik, geheel ge-

lijk aan dat van de vorige proeven ; een dergelijk randje in de basis

onder water, eveneens langs het kwik; en eindelijk een smal zet-

meelstreepje in het kwik, ter plaatse waar liet blad met den onder-

rand der verticale glasplaat in aanraking was geweest en dus door

het licht beschenen was,

Het^ hier lot zetmeelvorming gebruikte koolzuur kon dus nergens

anders uit afkomstig zijn dan uit de onder het kwik zich bevindende

bladgedeelten en kon wel niet anders zijn dan ademhalingskoolzuur

uit^deze deelen.

Toen_ dit . eenmaal gebleken was, lag het voor de hand dezelfde

proeven op nog eenvoudiger wijze te nemen. Daartoe werden stuk-

ken van zetmeelvrije bladen op een kwiklaag gelegd, daarna gedeel-

telijk met zwart papier liedekl, en eindelijk door een glazen kristal-

Hseerschaal met platten bodem onder het kwik gedrukt. Door den

bodem van het glazen schaaltje kon nu het licht die deelen der

bladstukken beschijnen, welke niet door zwart papier bedekt waren.

Zulke proeven werden genomen met Dalilia Vuarezü (proef

XXXVI, XXXVIl CU XLI), ^(unlHtrit., iiujni (proef XXXVIII),

Syrhuja rnhjuvls (proef XXXIX) en 'rU'in iihitiijihiillits (proef XL).

In al deze proeven, die ongeveer 5 uren duurden, werden aan de

grens van het zwarte papier op de gewone wijze zetmeelrandjes

gevormd in de verlichte bladgedeelten, naar de van het papier

afgekeerde zijde op vele plaatsen weder scherp begrensd door nerven

en aderen.

Men mag dus aannemen, dal in alle tol de Iweetle groep belioo-

rende proeven mei negatief i'esnllaat, zetuieel uitsluitend gevormd

werd teil koste van koolzuur, in de onder Uwik \ertoevende blad-

deelen door ademhaling gevormd, en over een zekeren afstand naar

de door het licht beschenen deelen getransporteenl.

Daarbij maakte het kwik den koolzuurtoevoei- van builen af

onmogelijk. Het hield ook het licht af, zoodat het ademhalings-

koolzuur niet onmiddellijk ter plaatse weer kon worden gereduceerd,

maar zich kon verspreiden en zói'i de verlichte bladdeelen in \rij

aroote hoeveelheid bereiken. Maar bovendien valt te bedenUen, dal
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door liet kwik de epideniiis \aii liet \ erduisterde bladstuk herine-

tiscli werd afgesloten, zoodat het gevormde koolzuur niet uit het

blad ontwijken kon, maar genoodzaakt was zich zijdelings wegen

te zoeken.

Het werd nu de vraag of deze afsluiting der epidermis eene

noodzakelijke voorwaarde was voor het gelukken der proeven. Uit

den aard der zaak mocht dit waarschijnlijk worden geacht, omdat

het adendialingskoolzuur op zijn weg door stomata en epidermis

allicht den geringsten weerstand zou ontmoeten. Proeven met dit

doel genomen hebben " deze meening ten volle bevestigd. Een blad

van Dahlia Yuarezii werd in den eerst beschreven toestel gebracht,

met den top in het kleine klokje zonder kaliloog. De ééne over-

langsche helft \an den top was onbedekt, op de andere

overlangsche helft was een reepje zwart papier bevestigd, waardoor

een dwarse strook van die helft, \an het kwik af naar den top toe

17 raM. metende, verduisterd was (proef XLII). Men kon dus hier

in hetzelfde blad \ergelijken : een verlicht gedeelte grenzende aan

een verduisterd, waarvan de epidermis door kwik was afgesloten,

met een verlicht gedeelte grenzende aan een door papier verduisterd,

waarvan de epidermis dus niet was afgesloten. Inderdaad \ormde

zich nu een zetmeelzone langs den rand van het kwik, maar niet

langs den rand van het zwarte papier. Toen dezelfde proef herhaald

werd (XLIIl), maar ]iu, nadat het bladgedeelte onder het papier

met een mengsel van cacaoboter en was (\olgens Stahl) was be-

streken, waardoor naar men weet de epidermis voor koolzuur nagenoeg

geheel wordt afgesloten, was de uitkomst ook een geheel andere.

Toen vertoonde zich ook ;u\n den rand van het papier de bekende

zetmeelzone.

Het gebruik van cacao-was leidde ten slotte tot het nemen van

eenige proe\en die liuitengewoon eenvoudig mogen genoemd worden,

en die nogmaals eene l)evestiging brachten van de verkregen uitkomst.

Zelmeelvrije bladen van Acscubis Puria (proef XLIV) en Juylans

reyia (proef X-LV) werden geheel met cacao-was bestreken, in welken

toestand zij, \olgens Stahi.'s proeven, in de vrije lucht aan het licht

blootgesteld, geen of uiterst weinig zetmeel kunnen vormen. Zij

werden echter door den Heer Ziji>str.\ aan het licht blootgesteld

nadat zij ten deele door zwart papier of bladtin bedekt waren, en nu
vormden zich, zooals te verwachten was, zwarte zetmeel randjes

langs de randen van papier en bladtin.

Een niet onaardige modilicatie dezer proeven werd eindelijk ver-

kregen door het gebruik van bonte bladen, wier ongekleurde ge-

deelten gelieel wit waren en dus geen carotine bevatten, met behulp
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waarvan, ook liij afwezigheiil \an c-liloiopbvl, hot koolzuur ontleed

zou kunnen woi'den. Tevens moeten zulke bladen, om voor deze

proeven geschikt te zijn, in hunne kleurlooze gedeelten een goed

ontwikkeld parenehym bezitten, in staat om door ademlialing een

behoorlijke hoeveelheid koolzuur te ontwikkelen. Worden zulke,

\ooraf in hun groene deelen zetmeelvrij gemaakte bladen met caeao-

Avas bestreken, zoodat het ge\ormde ademhalingskoolzuur niet ont-

snappen kan, en ver\olgens aan het licht blootgesteld, dan vormen

zich, evenals in de vorige proeven, maar zonder dat eenig deel der

bladen vei-duisterd wordt, zetmeelrandjes in de groene deelen, aan de

grenzen der ongekleurde. Zulke proeven werden genomen met bladen

van Cornus Uirtarica en Elaecynus Frederici (proef XLYI) en de

beste uitkomst werd met Felnnjonium zonah' {Mad. Salleroi) (proef

XLYII) verkregen.

Uit al het voorgaande blijkt dat er in alle onderzochte bladen in

meerdere of mindere mate vervoer \B.n koolzuur mogelijk was, hetwelk

dan in aan het licht blootgestelde bladgedeelten tot zetmeelvorming

aanleiding kon geven. De proeven waren zoodanig ingericht, dat deze

zetmeelvorming zich gewoonlijk over meer of minder breede strooken

der bladen openbaarde. Maar het koolzuur, dat tot de vorming dezer

zetmeelrandjes voerde, bleek van tweeërlei oorsprong te kunnen zijn.

Bij de meerderheid der onderzochte bladen, en wel in alle in de

verschillende tabellen, met uitzondering van tabel 2, vermelde

proeven, moest men aannemen, dat de zetmeelrandjes zich uitsluitend

vormden ten koste van ademhalingskoolzuur, dat in nabijgelegen

verduisterde en hermetisch door kwik of cacao-was afgesloten blad-

gedeelten was ontstaan.

Ook in de in tabel 2 vermelde proeven met waterplanten heeft

zeer zeker het ademhalingskoolzuur der onder kwik vertoevende

deelen tot de vorming der zetmeelranden bijgedragen. Maar door

deze proeven werd aangetoond, dat er hier bovendien nog een

andere bron van koolzuur medewerkte, e]i wel de toevoer van aan

de lucht om de bladbasis toegevoegd koolzuur, dat door deze basis

werd opgenomen, door het onder kwik vertoevende, 3 ciM. lange

bladgedeelte naar de kooizuurvrije ruimte werd geleid, en daar mede

werd geassimileerd.

Met andere woorden : in de meeste bladen, zoowel \an Mono-

als Dicotylen is slechts een zeer beperkt koolzuurtrausport mogelijk.

]Maar bij deze bladen heeft men, door gebruik te maken van het

ademhalingskoolzuur van aangrenzende deelen, eene voortreffelijke

methode, om zich eene voorstelling van dit transport te vormen.

In enkele parallelnervige bladen van waterplanten is daarentegen
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een veel ruimer transport mogelijk, dat met behulp der betrekkelijk

grove, gebruikte toestellen aan het licht is te brengen.

Het werd nu de vraag hoe men zich in beide gevallen dit kool-

zuurtransport had \oor te stellen, en waarop het verschil tusschen

de beide genoemde categorieën van bladen berustte.

Het gelukte den Heer Zijlstra van deze verschijnselen volledig

rekenschap te geven door een studie van de anatomische structuur

der verschillende voor de proeven gebruikte bladen.

Spreker vangt aan met de behandeling der gevallen, die de

meerderheid vormden, en in welke de zetmeelvorming uitsluitend

plaats had ten koste van adeuihalingskoolzuur.

Het door de levende cellen voortgebrachte ademhalingskoolzuur

zal zich natunrlijk in de intercellulaire ruimten verspreiden, en daar

deze over meer of minder groote afstanden met elkaar in verbinding-

staan, ligt het voor de band aan te nemen, dat door diffusie langs

dezen weg, in de eerste plaats transport van koolzuur plaats zal

hebben.

Verder valt te overwegen, dat over het algemeen de nerven der

bladen armer aan intercellulairen zijn dan het bladmoes, ja zelfs

daarvan geheel verstoken kunnen wezen.

In dit verband trekt nu een feit de aandacht, waarop in het

voorgaande reeds herhaaldelijk gewezen werd, namelijk dat in vele

gevallen, met name bij de netaderige bladen, de zetmeelrandjes aan

de van den toevoer van het koolzuur afgekeerde zijde scherp be-

grensd waren door nerven of aderen, zoodat het den indruk maakte,

alsof deze een slagboom vormden, waaroverheen de zetmeelvorming

zich niet had kuimen uitstrekken. De grens van het zetmeelrandje

was daardoor dikwijls onregelmatig gezaagd. Bij het jDahliabldd,

dat grof netaderig is, waren de zetmeelrandjes in alle proeven het

breedst uitgevallen, en vooral op zulke plaatsen, waar toevallig de

nerven wat verder van de grens tusschen koolzuurproduceerend en

koolzuurontledend gedeelte af waren, had zich het zetmeel het verst

en dan soms zonder scherpe begrenzing, verspreid. In bladen met

zeer fijne netaderen, zooals in die van Aesculus en Acer, waren de

zetmeelzonen ook overeenkomstig smal.

Bij pai-allelnervige MonocotylenhVdAen daarentegen, in de met Acorus,

Zea, Hordeum, l'riticum en Tradescanüa genomen proe\en, was het

\erband tusschen de grens van het zetmeelrandje en dwarsnertjes niet

aanwezig. Integendeel zag men bij deze bladen over het algemeen, dat

het zetmeelrandje naar den top toe recht en niet scherp begrensd

was, nuuir geleidelijk, zij het ook vrij snel verbleekte.

Deze waarnemingen leidden tot een anatomisch onderzoek van de
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vorscliilleiidc \\h)v i\v l)esclii-L'\ en iii-oeveii gel)niikte bladen, liepaal-

(lelijk met liet oog op de viaag. in lioeverre liuniie nerven en aderen

door gebrek aan inlereellulaire rniniten afsluitingen vormden, waar-

doorheen liet koolzniir zicii in 1 gelieel niet of sleclits al te lang-

zaam kon liewegen. Bleek dit bij de voor de proeven gebriiikte

bladen inderdaad het geval te zijn, dan was de eenvoudigste inter-

pi'etatie der waargenomen feiten deze, dat wel is waar het koolzuur

zich door de intercellulaire rniniten gemakkelijk door diffusie ver-

spreiden kan, maar dat aan die verspreiding door het geheel of

gedeeltelijk gesloten neit'weefscl paal en jterk kan worden gesteld.

Men zou dan tot de uitkomst geraken, dat zulke i)laden door

hun grootere en kleinere nerven in arealen xerdeold zijn, binnen

welke gemakkelijk koolzuurtransport kan plaatshebben. De overgang-

van het ééne dergelijke bladareaal in het andere is echter moeielijk

of geheel afgesloten. ()\er een hoe grooten afstand in een blad

koolzuurtransport mogelijk is, zal dus ten nauwste samenhangen met

de vraag naar de gemiddelde grootte der transportarealen in dit blad.

Het anatomisch onderzoek leerde nu allereerst, tlat voor netaderige

Dicoti/Ienblüiion de liierbox en uitgewerkte \oorstelling volledig reken-

schap geeft \an de waargenomen \erschijnselen. Inderdaad vond de

Heer Zi.jlstka, dat bij deze bladen nerftakken, die de geheele dikte

van het blad innemen, van intercellulairen verstoken zijn. Een iilad

als dat Aan Dahlia, waarin dergelijke grootere dwarsnerven oji be-

trekkelijk groote afstanden \an elkaar voorkomen, zal dus grootere

transportarealen bezitten, en betrekkelijk breede zetmeelranden kunnen

vormen. Daarentegen kan men in liladen zooals die \an Acei' en

Ai'saihis, waarin zeer talrijke, dicht bijeengelegen nerftakken \oor-

komen, die de geheele dikte van het blad innemen, ook slechts

smallere zetmeelrandjes verwachten, gelijk die inderdaad worden

aangetroifen.

Daar echter de transportarealen, ook zelfs bij het Dahliabhvi, dat

in dit o|izicht onder de gebruikte netaderige bladen in de gunstigste

conditie verkeert, betrekkelijk zeer klein zijn — zeker, zooals eene

eenvoudige bezichtiging \an het blad leert, steeds veel kleiner dan

'S cM. in diameter — zoo is het duidelijk, dat al deze bladen in de

proeven met den eerstbeschreven toestel, waarin het door kwik ge-

\'oerde bladgedeelte 3 cM. lang was, negatieve uitkomsten moesten

geven wat de geleiding \an aan de bladbasis toegevoegd koolzuur

betreft. ]\Iaar in alle met deze bladen genomen proeven kon men

zich toch een \oorstelling van het koolzuurtransport vormen door

de zetmeelvorming ten koste van ademlialingskoolzuur, uit andere

deelen van hetzelfde transportareaal afkomstig. Eveneens is het dui-
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(k'lijk, (lal (Ie lireiizeii der /,eliiieeli-aii(lje> hier veelal liet oiiregeliiuitig

beluo|) (Ier aderen moeslen volüeii en i)ij de aderen plotseling moesten

eindigen. Sleelils in die ge\allen, waarin een bladareaal sleclils voor

een klein deel in liet duister vertoefde en dus slechts weinig kool-

ziuir \()oil kon brengen, was te verwachten, dat zich het relatief

groote verlichte deel niet geheel met zetmeel kon vullen en dat de

begrenzing der zetmeelreactie dan ook niet scherp zou zijn. Plaatsen

wixar dit was waar te iiemcii, deden zich bij de /Jah//H\>\ai\Qu inder-

daad ook vrij veelvuldig vonr.

Een belangrijke vraag werd iiii, hoe het in dit opzicht met de

verschillende parallelnervige bladen gesteld was, die in de boven

beschreven proeven eveneens slechts betrekkelijk smalle, maar meest

niet zeer scherp begrensde zetmeelrandjes vormden. Wat de onder-

zochte grasbladen \an Hordcum, Tritirum en Zca Mnys betreft, de

dwarsnerfjes die de overlangsche ner\en met elkaar verbinden, zijn

daarin inderdaad onlieteekencud ; de vaatbundels vullen in geenen

(leele de geheele dikte van het l>lad, maar zoowel daai boven als

daaronder ligt nog veel parcncli\-m. Het onderzoek leerde echter,

dat de intercellulaire ruimten van dit parenchym op dwarsdoorsneden

van het blad buitengewoon nauw zijn, hoewel zij zich in de lengte-

richting relatief ver uitstrekken. Het koolzuur ontmoet dus, zich in

deze bladen verplaatsende, telkens o|) zijn weg hinderpalen, die den

voortgang, vergeleken met dien in het bladnioes, buitengewoon ver-

langzamen moeten, al wordt hij ook niet geheel gestnir. In oxereen-

stemming daarmede \iii(lt men. dal ook in deze bladen gedurende

den beperkten duur der proeven, die meestal 6, hoogstens 7 uren

bedroeg, zich slechts smalle zetmeelrandjes konden \ormen, met andere

woorden het koolzuurtransporl zeer beperkt was, zoodat dan ook

een vervoer van koolzuni- in den eerstbeschreven toestel, over meer

dan 3 cM. afsland, allhaus gedurende den duur der proeven tot de

onmogelijkheden behoorde. Alaar de dwarsanastomosen der nerven

begrensden de zetmeelrandjes niet scherp.

Acoi'm- en TradescanüahVAéan gedroegen zich in de genomen proeven

cvenzoo. Bij Aconix komen in het groene parenchym sleclits kleine

intercellulaireu voor, en bovendien bevinden zich daarin ook nerven

die de geheele dikle van hel blad innemen. Het kleurlooze midden-

parencliym van het blad beval wel is waar vele en groote, zich in

de lengterichting van het blad uitstrekkende intercelinlairen, maar

deze zijn telkens door dwarse cellagen, diaphragma's zonder inter-

cellulaireu, afgesloten. Tradescantia eindelijk heeft wel is waar een

zeer sponsachtig assimileerend weefsel, maar daarin ook \ele nerf-

anastomosen, die slechts van uiterst geringe intereellulairen voorzien
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zijn. Ook in deze ge\allen weid dus een voldoende o\ereenstemming

tusschen den anatomischen bouw en de uitkomsten der proeven

gevonden, om de boven gegeven voorstelling aannemelijk te maken.

Ten slotte rees nu de vraag hoe het met de verdeeling der inter-

cellulairen gesteld was bij de bladen van Pontederia, Eucomis en

Eichhomia, die, blijkens de in tabel 2 vermelde proeven, veel beter

voor het koolzuurtransport waren ingericht, zoodat dit in den

gebruikten toestel \an uit de bladl)asis naar den (op kon ^vorden

vervoerd.

Het anatomisch onderzoek dezer bladen leerde nu het volgende.

Het blad van Eucomis is rechtnervig, het geheele bladparenchym is

zeer sponsachtig, niet alleen de overlangsche ner\en maar vooral

ook de dwarse anastomosen zijn zeer onbeteekenend, zoodat o\eral

het koolzuur zich vrij bewegen kan. Nog betere gaswegen hebben

Eiclikornia en Pontederia in hunne kroninervige bladen. Bij beide \ indt

men, in het parenchym, van de basis tot den top doorloopende

luchtkanalen, die een derde en de helft van het oppervlak der

dwarse doorsnede innemen. In deze kanalen zijn wel is wjiar één

cellaag dikke, dwarse diaphragma's, maar ook deze zijn weder zeer

rijk aan wijde intercellulairen.

Het is dus niet meer dan natuurlijk, dat in deze iiladen een kool-

zuurtransport over veel grooter afstanden mogelijk is, ja zelfs is niet

in te zien waarom dit vervoer zicli, bij genoegzamen duur en een

geschikte inrichting der proeven niet van het onderste deel der basis

tot aan den uitersten top zou kunnen uitstrekken. Eveneens spreekt

het van zelf, dat ook hier geene scherpe begrenzingen der zetmeel-

randen door nerven of aderen naar de topzijde van het blad toe

voor konden komen.

Ook deze wtiarnemingen gaven dus eene volkomen bevestiging

der meening, dat de boven gegeven voorstelling van het voorkomen

van koolzuurtransport in bladen de juiste is.

Het zal tevens duidelijk zijn, dat deze voorstelling in den grond

der zaak voor alle ondei-zochte bladen dezelfde is. Voor de netaderige

bladen zijn de transportarealen klein en zeer scherp begrensd ; voor

de parallelnervige van Grassen, Acoriis en IVadescantia klein, maar

minder scherp begrensd ; in de bladen van Eichhornia, Eticomis en

Pontederia is het geheele blad één transportareaal. Maar als het

mogelijk ware met de beide eerstgenoemde categorieën van bladen

proeven te nemen in den eerstbeschreven toestel, doch deze in vele

malen kleiner formaat, dan zouden daardoor evengoed positieve

resultaten omtrent het koolzuurtransport verkregen worden als thans

alleen met de bladen der derde categorie het geval is geweest.
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Eindelijk do vraag over welken afsiand het transport zieli in

verschillende bladen kan uitstrekken. Wij zagen dat in de proeven

met fJucoiiris, Pontederia en Eichliornia koolzuur door een onder

kwik vertoevend bladstuk van 3 cM. lengte vervoerd kon worden,

en dan zelfs nog 1.5 cM. verder door den in koolzuurvrije lucht

vertoevenden top, waarvan de stomata gesloten waren. Zooals reeds

werd opgemerkt mag men echter aannemen, dat deze afstand vol-

strekt niet de maximale is, maar dat men dien zelfs willekeurig zou

kunnen vergrooten, onder beding dat men tevens den duur der

proef zo()\eel noodig verlengde.

Maar bij alle andere bladen bleek het koolzuur niet door het

3 c]\I. lanne deel heen, den top te kunnen bereiken. Met eenige

dezer bladen werden nu proeven genomen, om uit te maken over

welken maximalen afstand, gedurende den duur der proef, het kool-

zuur dan wel ver\ oerd kon worden. Deze proeven waren als volgt

ingericht. De zetmeelvrije bladen werden geheel met cacao-was be-

dekt en daarna hier en daar met repen zwart papier \an verschil-

lende breedte ; tusschen deze bleven gedeelten van het blad aan

het licht blootgesteld. Er ontstonden dan in het licht zetmeelranden

aan beide zijden langs de zwarte papierrepen, daar het onder het

papier gevormde ademhalingskoolzuur naar beide zijden ontweek.

De breedte dezer zetmeelranden was bij de smalste papisrrepen ge-

ring, omdat daaronder weinig koolzuur werd gevormd : nam toe

met toenemende breedte der repen ; en bereikte natuurlijk haar

maximum, zoodra de hahe breedte van de zwarte papierreep ongeveer

overeenkwam met den maximnm-afstand waarover het koolzuur

gedurende den duur der proef kon worden vervoerd. De halve

breedte van die papierreep, waarbij de zetmeelranden hunne maximale

breedte juist bereikten, was dus een maat voor den afstand, waarop
onder de gegeven omstandigheden het koolzuur in het blad ver-

voerd was.

Zulke proeven werden vooreerst genomen niet rechtnervige

bladen, waarin het koolzuurtransport alleen door de geringe afmetingen

der intercellulairen beperkt wordt. De uitkomst was dat bij Triticum

(proef LVII) het koolzuur in 6 uren ten minste 2.5 cM. vervoerd

kon worden, bij Aconts (proef LVIII) in 6 uren ruim 1 cM., bij

l'rade.scnnti'i (proef LIX) in 5 uren minder dan 1.5 cM. Maar er

is alle reden om aan te nemen, dat bij deze bladen, bij langeren

duur dei' proeven, ook eenigszins hoogere waarden zouden zijn vei'-

kregen.

Anders is het gesteld met netaderige Bicoiyieiibladen, waar zooals

wij boven zagen, tengevolge van de afwezigheid van intercellulairen
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iii iKMVcii \;iii liL'piUilde (ii'de. liet kuid/.uiiivervoL'i- sireiijj lieperkt

is lot l)epaalde arealen, die voor vei-seliilieiide bladen zeer ver-

schillend van grootte kunnen /.ijn. Zijn nu deze arealen zeer klein,

dan ziet men reeds bij de smalste verduisterende papierreepjes de

absoluut ook zeer geringe maxiniuni-breedte der zetmeclrandjes

optreden.

Z('i(') was het bij Jui/Ikiis. Acscn/ii.s en 7'///'/, bij welke de afstand

van het vervoer niet nauwkeurig bepaald kon worden, maar zeker

hoogstens slechts 2 ot' 3 niM. bedroeg.

Bij Daliliii en S'iiiifnicus zijn de bedoelde transportarealen ver-

gelijkenderwijs zeer groot, en ziet men dan ook, dat de zetmeel-

randjes langs de smalste zwarte reepjes smaller zijn, en bij de

breedere tot zeker maximum stijgen. Maai- hier kan deze methode

geen zeer nauwkeurige uilkomsten geven. Want is een transport-

areaal \ oor het grootste deel \erdnisterd, dan wordt er wel is waar

veel koolzuur gevormd, maar dit kan slechts in een klein deel zet-

meelvorming veroorzaken. Omgekeerd kan, als er slechts een klein

deel van het areaal verduisterd is, de zetmeelvorming over betrek-

kelijk grooten afstand worden waargenomen, maar er wordt dan te

weinig koolzuur in dat kleine verduisterde deel gevormd, om ook

in de verderaf gelegen deeleu zetmeel te doen ontstaan. Onder dit

voorbehoud zij hier een proef ^•ernleld, die met het blad vim Dahlia

(Gfc/^.s) Tlinrinaia (proef LX) genomen werd en waarvan de uitkomst

was, dat koolzuurtransport hier minstens 0.5 cM. ver kan plaats

hebben.

Zijne mededeelingen samenvatlende, wijst spreker er op, dat de

Heer Zi.ii.stka heeft aangetoond, dal in alle (niderzochte bladen kool-

zuurlransporl mogelijk is, en wel door de intercellulaire ruimten. Van

den omvang en de uitbreiding der inlercellulairen in het blad is dit

transport geheel afhankelijk.

In sommige parallelnervige i)laden, mei name in die \an Eickhornia,

Ponti'deria en Eacomis, zijn de iiitercellulairen zeer wijd en strekken

zij zich onafgebroken door de gelieele lengte van het blad uit. Hier

kan men, gebruik makende van geschikte toestellen, koolzuur door

de basis \ an het blad doen opnemen, welk koolzuur dan door ditfusie

in de intercellulairen zich voortbewegend, op betrekkelijk grooten

afstand in den aan het licht blootgestelden bladtop tot zetmeelvor-

ming aanleiding kan geven.

Maar bij verreweg de meeste bladen is koolzuurtransport slechts

over zó('» beperkten afstand mogelijk, .dat het met de gebruikte, be-

trekkelijk grove toestellen niet mogelijk was er het bewijs van te

leveren. In zulke bladen kan men echter het koolzuurtransport volgens
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eeiie andere metliode ontlerzoeken on wel door uebruik 1e maken

van liet feit, dat adenihalingskoolznur, lietwelk in een verduisterd en

afgesloten bladdeel wordt gevormd, vandaar uit door de intercellu-

lairen naar nabijgelegen verlichte bladgedeelten kan ditfnndeeren en

daar zetmeelvorming \ eroorzakeii.

Zulke bladen bezitten beperkte traniriiortarealen, door ruime, met

elkaar samenhangende intercellidairen gevormd, en aan hun grenzen

met elkaar samenhangende dooi veel nauwere intercellulairen, die

het koolzuurtransport uitermate vei'langzamen ((Trasyen, Acorus,

Tradescantia), of wel volkomen \an elkaar afgesloten door nerven

of aderen, die geene intercellulairen bezitten (netaderige Dicotylen-

bladen). In deze bladen met beperkte transporlarealen is een vervoer

van koolzuur over een afstand van 2—3 mM. tot hoogstens 2.5 cM.

mogelijk.

Ten slotte vestigt sjireker in het bijzonder de aandacht daarop,

dat de plant in de natuur van de mogelijkheid van koolzuurliansport

geen voordeel kan hebben, vooreerst oindat dit transport in het

raeerendeel der gevallen zoo uiterst beperkt is, maar verder \ooral

omdat daartoe vereischt wordt, dat het transporteerende plantendeel

zelf geen koolzuur kan assimilccren en bovendien de epidermis van

dit deel geen koolzuur doorlaat. Deze voorwaarden zullen bij land-

planteii wel nooit, bij walor|)laiilen misschien bij liooge uitzonde-

ring verwezenlijkt zijn.

Wèl is dus door de ondorzüekiugcn \an den heer Zl.JL^Tll.v ;iange-

toond, dat spreker in zijne boven geciteerde verhandeling ongelijk

had, toen hij tot het besluit kwam, dat een lilad of bladstuk in een

koolzuurvrije ruimte geen zetmeel kan \ornH'ii, nok wanneer organisch

dai\rniede verboiulen, ja zelfs onmiddellijk daaraan grenzende deelen

in een zeer kciolzuurrijke omgeving verkeeren. Miuxr de door den

heer Zijlstra verkregen uitkomsten zijn in vulkoinen overeenstemming

met de vroeger door spreker verkregen lioofdnitkomst zijner onder-

zoekingen, dat iiel koolzuur uil den bodem, zelfs indien het door de

wortels mocht worden opgenomen, niet merkbaar i)ij kan dragen

tot de vorming van organische stof in de blailen.

Groniny(.'n, 29 Januari 1909.
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Wiskunde. — De Heer Jan de Vkies biedt eeiie niededeeling aan:

„Over krommen ran den leerden (jraad met twee jlecnodaal-

punten of met tioee hljlecnodmdpunten."

1. De punten van een binodale kronnue van den vierden graad,

6\ , worden uit de beide dubbelpunten 0^ en O^ geprojecteerd door twee

waaiers in verwantschap (2 , 2).

Zulk eene t\ is dus bepaald door de betrekking

waar

). = x^: .c, en fi = .e, : .r,

.

Volgens een bekende eigenschap zijn de acht singuliere stralen (A)

op vier wijzen projectief met de acht singuiiei'e stralen (»t) ; door

(>, en 0^ gaan bijgevolg vier kegelsneden, die elk vier snijpunten

van twee raaklijnen uit O, en 0.^ dragen en tevens vier snijpunten

van stralen uit O. en 0.^ naarde raakpunten dier raaklijnen (dubbel-

stralen der (2 , 2) ).

Is 6*1 Öj vertakkingsstraal voor beide waaiers, dan ontaardt een

der viei- kegelsneden ; in dat geval heeft C^ keerpunten in O, en 0.^

(zie mijn mededeeling „Over bictispidnle krommen van den vierden

graad", Verslag der zitting van 24 Dec. 1908, deel XVII, 2, bl. 494).

We onderstellen nu, dat 0^0^ als dubbelstraal is toegevoegd aan

de vertakkingsstralen 0^0^ en 0,0,. De verwantschapsvergelijking

moet dan \oor P. = O en voor ;» ^ O opleveren f«' := oo en A' =r oo

;

bijgevolg is dan a„ = O, n^„_ = O, a^ r= O, «„j := 0.

De vergelijking van C^ kan nu geschreven worden in den \orm

-'v,"^,' + S^i.f.A't (5i.i', + b,.i\ + l>,x^) + X,' =z 0.

In elk der beide dubbelpunten heeft een der takken een buigpunt;

de overeenkomstige raaklijnen zijn ,i\ = O en .i'^ = 0.

Uit elk der beide jïecnodaalpimien vertrekken nog drie raaklijnen

naar C^ . Zij worden voorgesteld door

b,\v,' + 2b,b,x,\v, + {b,^-l),:,x,' - 2b,.v,' = 0.

Door eliminatie van ,i\^ vindt men hieruit

(b,\v,'-b,\x,^) + 2b,x, {b,\^,^ - 6./\r/) + (6,= -l) .f,^ {b,x,- V,) = 0.

Op de rechte b^:K^ = b,x, liggen dus drie snijpunten van de raak-

lijnen uit O, met de raaklijnen uit 0.^ . We zullen haar door h

aanduiden.

Deze drie i)unten en het punt O, zijn blijkbaar de \ertakkings-

|)unten voor de beide collocale pnntenreeksen iji verwantschap (2,2),
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welke de waaiers ((^i) en (0.^) op de rechte //, bepalen. Volgens een

bekende eigenschap is deze (2,2) dus involutoriseh.

Inderdaad vindt men uit

l- ft' + 2b, A' n + 2 b, ?. ft- ^- 2 6, ; ft -1- 1 = O

en

h, / = b, ft',

dat de (2,2) op h wordt aangewezen door de symmetrische betrekking

6;^ ,,« ,v^ + 2 b, b,' iit' ft' + ft i'"-) -\-^hK ^ f' f*' + ^^ == o

tusscben de stralen die haar uit 0„ projecteeren.

2. Is Q, Q' een paar der involutorische (2,2) op h, dan liggen de

punten P, = {0, Q, O, Q') en P, = {0, Q, O, Q) op C,. De rechte

P, P, snijdt Oi 0^ in een punt H, dat door de rechte A harmonisch

wordt gescheiden van (>j en t'',.

De pnntenparen l\, P^ vormen dus op C\ een fimdamentdle invo-

lutie, Fj, waarvan elke straal door H twee paren bevat.

De coïncidenties \'an F^ zijn de raakpunten der raaklijnen uit

Hiy^ ^= b,, v/2 = — '^i» i/3
= 0). De poolkromme van H heeft tot ver-

gelijking

{b, ./•, - b.^ .0,) {.t:, X, -h .^3 b,) = O,

bestaat dus uit de rechte h en de kegelsnede

«1 ^ + ^'•^ K = 0.

De snijpunten dezer kegelsnede met 6',,,

.«,\./ + 2.., .., ..,/<,; + ..,' = 0.

liggen op x\' ^ O en op x,- = b/.

Door combinatie van

b, = ± .V,

met de vergelijking van C\ vindt men (.i'i ,c., ± ,i\^y = O. Dus is //

het snijpunt van twee dubbelraaklijnen.

Daar de raakpunten dezer dubbelraaklijnen twee paren der F,

vormen en door de kegelsneden a\ a\ ± .r^^ = O worden ingesneden,

ligt het vermoeden voor de hand dat F.^ ook kan bepaald worden

door middel van den kegelsnedenbuiidel

Inderdaad liggen de bewegelijke snijpunten \an deze kegelsjieden

met C^ op de stralen

(1 + q') .c, + 2q b,: ^ O,

die door H gaan, terwijl de reciite h,

b, X, =z b„ .f..
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de pooUijii is van H t.o.v. elke kegelsnede

•'. •'5 = 9 '•s'-

Sanien\ iitteiide kiiiiiien we dus zeggen :

Van een t\ met tn-ee jle.cnodaalinmten <f^ en (J, lonten tn^ee duh-

helradldijnen !<anien op de ver/n'ndini/.slijn (\(J„ der dubbelpti 11 ten.

De raakpunten der vier raaklijnen welke men nit hun snijpunt nutj

aan C\ kan trekken, üeigen op een rechte, die terejis drie snijpunten

van de raaklijnen. j\,s^,t^ uit (-', met de raaklijrwn r.^, s^, f.^ uit O,

en het snijpunt der buiip'iuiklijnen /\ en. j\ in U^ en U, bevat.

3. Uit (/; r, .s', t,) = (,/; /•, .V, t.,) volgt

{.r\ ' .^ ') = ('•. ./; f. .s,) = (.', t, r\ >;) = (<, *•, •;-,/;).

Hierdoor zijn drie kegelsneden o.^, 0.,, t.^ door 0.^ en 0.^ bepaaki,

welke achtereenvolgens de puntenviertalien

bevatten. ') Ook op deze bepalen de in (2,2) gerangschikte waaiers

((>,) en (()^) involulorische (2,2), welke dan weer in verband staan

iwet furulamenta Ie inroluties op L\. De |)aren van znlk eene involntie

liggen op stralen door de pool li, S, T van (\0. t.o.v. de overeen-

komstige kegels)iede (>,, ff.^, t.^. Deze pool is hel snijpunt \an twee

dublielraaklijnen ; tlit xol^t o.a. hieruit dat het raakpunt \an elke

uit A' gelrokken raaklijn der (\ op de kegelsnede p, moet liggen

en een coinciilenlic moei zijn \an de ijixolntorische (2,2); het aantal

dezer raaklijnen bedraai;! dus \ier, zootlal de overige raaklijnen uit

li twee aan twee moeten samemallen in twee dnbhelraaklijnen.

Voor verdere bijzonderheden omtrent de eigenschapiien, die uit

deze beschouwingen kumien afgeleid worden, \erwijs ik naar mijn

boven aangehaalde mededeel ing en naar het daarin genoemde opstel

in N. Archief voor Wiskunde, XIV.

4. AVe zullen nu onderslellcn dat (\ en i\ bijleenodaalpunten

zijn. Kiezen we het [)unt (J^ zoo, dat de raaklijnen in (^1 en in 0^

door (>J).„ 0,0^ resp. door 0.,0^, (K,0, harmonisch worden ge-

scheiden, dan heeft de vergelijking van i\ den vorm

1) Bovendien liggen de zes punten r^s.i, Siro, Sj/o, /i-Sj, ^i/v., /j/j in een kegel-

snede; immers door riVa, s^s.i, t^i^ gaat de rechte h.
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Zullen O, L'ii ().^ liitleciiüdaal[uiiiteii wurdeu, flan moet men bij

substitutie vau j\ = ± a^,i\ en van ,r„ := ± a,,c, telkens vinden

fj' = 0. Hiervoor is noodig h^ ± aj)„ ^Q en b^± aj)^=^0, dus

h^ = O, b, = O en l>., = O ' ;.

We hebben dus te maken met de vergelijking

.e,'.»,' — a,V/.i-,= — «./.fj'.c,- + c-.c,' = 0.

Schrijxen we hiervoor

(..•,' - a,\i;') (.i-,' - a/...') -r O' - «,=«/) -r.' = O,

en stellen nog

dan blijkt dat deze ( ^ voortgebracht kan n orden door de projectieve

straieninvüluties

In deze C^ zijn dus oo' vierhoeken beschreven, die alle C, en 0^

tot nevenhoekpunten hebben.

De hoekpunten dezer vierhoeken vormen lilijkiiaar een /;(/K/(5f/«É?nto/ö

involutie F^.

Uit

.':' = ( «r+//)*-.%j
;. .1-,' = (i a,' — /).7-,=

i

vindt men voor de diagonalen van den vierhoek (?.] de vergelijking

(/.«,'-/) .tv z:z(^a,'+ ;.y)V-
Dus hebben alle vierhoeken in O, iiun derde nevenhoekpunt.

Tevens blijkt iiieruil. dat men de liovenbedoelde F^ kan opbouwen
uit paren van de fundamentale i-',, waarvan elke straal door O3 twee

paren bevat.

Vallen de beide paren samen, dein is de straal, die ze draagt, een

dubbelraaklijn.

De paren 0[) den straal x^ = q.i; vindt men uit

Voor een dubbelraaklijn is dus

of

rt/p' ± 2fQ — (/,= = 0.

Dus IS U^ het snijpunt van vier dubbelraaklljnen, die overeen-

komen met

1) Tevens blijkt, dat (\ uiet tegelijk een flecnodaalpunt en een biflernodaalpimt

kan hebben.

40
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a/A-j" ± 2/.Vj.r, — a,'.»,' = O,

of, wat op hetzelfde neerkomt, met

De acht raakpunten liggen op een kegelsnede.

Immers, de poolkromme van 0^ ontaardt in ,i', =: O en de kegel-

snede

a,'.r/ + a/.i-,' — 2c'«,' = 0.

5. We zullen aantoonen, dat de overige vier dubbelraaklijnen

samenhangen met twee fundamentale pareninvoluties, die door kegel-

sneden kunnen ingesneden worden.

De kromme C^ kan voortgebracht worden door de projectieve

bundels

(.«1 — «i-«^s)
(-i-, — a,-r,) = ?>,%

9 (.^i + aj.r,) (.F, + a,.r,) = — /.«,= .

Blijkbaar liggen de beide veranderlijke snijpunten \'an toegevoegde

kegelsneden op de rechte

2? {a,x^ + a,.<',) + {Q^ + !)/>, = O,

welke door het punt H^ gaat, dat tot coördinaten heeft ((7,, — «,, 0).

Elke rechte

aj.v, + «,.1-, -f ö/*-, = O

draagt twee paren der fundamentale involutie, die door eiken der

beide kegelsnedenbundels kan ingesneden worden ; immers men heeft

Q- — 2öQ ^1 = 0.

Voor e =: + 1 vallen deze paren samen, en men vindt de dub-

helraakïijnen

Op overeenkomstige wijs bepalen de bundels

(a'i — ai-B,) (.V, + a,.e,) =: (>ƒ.«,%

een fundamentale involutie, die ook wordt ingesneden door de stralen

uit het punt H, {a^, a^,0), waardoor tevens de dubbelraaklijnen

«j.l'j — «j.i', ± ƒ.(-, =: O

gaan.

De vier dubbelraaklijnen vormen een vierzijde, die OJJJJ, tot

diagonaaldriehoek heeft.

6. De pooUijn van (a,, + «i. t)j t. o. v. de kegelsnede
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wordt \'ooi'gesleId dooi-

Hieruit volgt, dat de waaiers (/f,) en (//J op deze beide reoliten,

/ij en Aj, twee invoiiiturisohe (2,2) bepalen. Hun vertakkingspunten

worden ingesneden door de dubbelpuntsraaklijnen en de raaklijnen,

die men nog uit 0.^ en 0^ kan trekken.

Schrijft men de vergeHjking van 6, in den vorm

(,<•,- — a/,(,',') ,(,•;- — (a.;^«j= — c\v.^') X,-' — O,

dan blijkt, dal de rechten

"j ' 1 ' ''3

haar op ,i\^ = () raken.

Analoog iiebben de rechten

liun raakpunten op
.(.'i
^ O.

En nu ziet men terstond, dat deze beide straienparen elkaar snijden

op de rechten /t, en h^,

a,.v^ ± a,,Cj = ü,

welke tevens de snijpunten der dubbelpuntsraaklijnen

«i" = af *•," en x^'=za/a;j^

dragen.

De overige snijpunten der beide vierstralen liggen op de kegelsnede

a,\v;^ + «,^''/ - {a:-a,' + ,•') .c,^ = O.

Dit blijkt terstond, als men uit de vergelijkingen

(«,^^V-• - 'W) U;' - o.W) =r u,

de grootheid t/ elimineert.

De coincidenties op A, en A., zijn ook hier afkomstig van de raak-

lijnen uit i/, on //,. Inderdaad vindt men voor de poolkrommen
van Hl en H^

a,(.!;j.('j- — a^-x-^x,'') ± «jC-t-'i'A'j — «/^'j-Bj^) = O,

of

(«1*1 ± «.,.6',) (.v,x^ q: «laj.t's''') —. 0.

Hieruit blijkt tevens, dat de kegelsneden

de raakpunten der in //, en H.^ samenkomonde dubbelraaklijnen

insnijden.

Door combinatie van de vergelijking

.'(;,'.'/ — «,'«,'.'•/ = O

met de vergelijking van C\ xiiidl men dat de acht raakpuulcn der

4(J*
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vier dubbelraaklijnen gelegen zijn op de kegelsnede

7. De kromme van Hesse wordt voorgesteld door

Elimineert men .i','.*'," nit deze vergelijking en de vergelijking

van Ct

,

dan blijkt, dat de punten, welke de beide krommen buiten 0^ en

O, gemeen hebben, gelegen zijn op de kegelsnede

3 («,'.v + «:^^=) = 2c'.r.=.

De acht buiypunkn van een C^ mei twee bijïecnodaalpunten irovden

ingesneden door een kegelsnede.

Zij liggen twee aan twee op vier rechten door het snijpunt O,

van de vier dubbelraaklijnen der eerste groep.

De poolkromme i;, van het punt (y) wordt voorgesteld door

Daar zij in 0^ en O-z wordt aangeraakt door de rechten

»/2'^'i
— «'22/3*'8 = o en y,x, — a,'y,.v, = O,

stelt

y,yoX,.V2 — a^-'y^y^x.x^ — ao»!/,y,A-,A-, + c»?/,=.r,' = O

een kegelsnede ijj voor, die de poolkromme in 0^ en 0^ raakt.

Ligt (y) op C^ , dan is

yx'Vi' — ^y-rih'' — '\'yi''y,' + «>./ = o,

d. w. z. (y) behoort ook tot i.,. De raaklijn in (v) aan »;„ heeft tot

vergelijking

yiy,{yv''2+iL'^i) - i"i''yi'-\-'','yi').",->^^,-yz>i'''i.-'-\ ^<yv''i)-\-^e'y/',= O-

Daar zij bij verwisseling van (//) met (j-) de poolkromme ij, bepaalt,

stelt ze tevens de raaklijn in (?/) aan C\ voor.

In elk van haar punten ivordt C\ aangeraakt door een kegelsnede

welke de poolkromme van dat punt in de bijïecnodaalpunten aanraakt.

De krommen C^ en tj, hebben nog twee punten gemeen. Is / hun

verbindingslijn dan bevat de bundel, die bepaald wordt door C^ en

tj, -|- /, een exemplaar dat samengesteld is uit t]^ en een tweede

kegelsnede. Hieruit volgt : De raakpunten der zes raaklijnen uit een

punt van C^ kunnen door een kegelsnede verbonden worden.

8. De projectieve straleninvoluties (O,) en (T^,) hebben tot dubbel-

stralen
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;. = 00

,

.r,- = O, 1 i ;. izz O, .r,- = o,

Wiximeer de dubbelstralen 'JJJ^ eii 0^0^ aan elkaar toegevoegd

zijn, woi-dt hun snijpunt een derde dubbelpunt van C,. Dit gescLiedt

als raen heeft

/' <— + — r= O, of e= = 0.< J

De Ct wordt dan voorgesteld door

Zij heeft dus drie biiiecnodaalpunten. Blijkens het bovenstaande

kan men in deze C^ oo vierhoeken beschrijven, die de drie dubbel-

punten tot nevenhoekpunten hebben.

De dubbelraaklijnen der eerste groep worden nu door de raaklijnen

in O, vervangen (§ 4). In elk der biiiecnodaalpunten worden de

raaklijnen harmonisch gescheiden door de rechten naar de overige

twee dubbelpunten.

De Ct met drie biiiecnodaalpunten zijn uitvoerig behandeld door

Lagüerre {JSi'ouv. Ann. 1" série XYII, 1878 en Schoute {Arcldv der

Madi. und Phys. 2' Reihe, II, 111, IV, VI, 1885-87),

Wiskunde. — De Heer .Jan de Yriiis biedt eene mededeeling aan:

„Over krommen, die door projectieve straleninvoJuties kunnen

voortgehrac/tt worden."

1. Door het symbool

zullen we een homogenen vorm \'an den /z*^" graad aanduiden.

Door de projectieve straleninvoluties

(oj-rj + a,a;,)C") -f A {u^x., -f- «,.r,)W =z O,

(^•^, + b,.v,)(": + ^> (^:*-," + ^,.^•,)('0 = O

wordt een kromme €>„ voortgebracht, waarin oo' 2?2-zijden zijn be-

schreven, welke in 0^ en O., ?i-voudige hoekpunten bezitten. Kort-

heidshalve noem ik zulk een 2n-zijde hiiingidier.

0^ en 0.2 zijn ?i-voudige punten der kromme. De raaklijnen in

0^ vormen een groep der eerste involutie, die toegevoegd is aan de
groep der tweede, welke den straal O.^O^ bevat. Deze beide groepen
bepalen een bijzondere 2??-zijde, waarin 0^ \n{n-{-l), Oj \n{n—1)

hoekpunten \ervangt.

Kan men in een dn met twee n-voudige punten één bisinguliere 2n-

zijde beschrijven, dan draagt ze oneindig veel van die figuren.
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Immers, wordt de bedoelde 2//-zijde voorgesteld door de beide

straleiigroepen

(«,•'•. + «,'•.)'•"' = O
- {K-'\ + ''..^^J^") = o

,

en is ,i\ = i»,i\ een der stralen van de eerste groep, dan moet de

snbstitntie .e, = i}ht\, omdat ( \ een »,-vondig pnnt is, opleveren

.i'j" (ii-Cj -|- b^m,c.2)^"^ =^ 0. De vei-gelijking \an ( o„ moet dientengevolge

dezen vorm hebben

{a,.v,-\- a,x,)(») (/J,.tr, -f- ^,.r,)i") = (b,.r^ + hyrJ''J («,.., + «,..,)(») (l)

Maar dan kan de vergelijking door eliminatie nit

(/.,.., + 6,.^3)(») + X Qi,.T., + ,'i,,r,)(") = O, (

• • • •
^^'

ontstaan, en de kromme bevat de oc' bisingnliere 2/^-zijden, die bij

verandering \ an ) door deze twee vergelijkingen worden aangewezen.

2. Wij zullen nu nagaan onder welke \'oorwaarde twee projec-

tieve straleninvoluties een kromme 62,, met drie /?-vondige punten

Ok zullen voortbrengen, zoodat de ?i' snijpunten van twee toegevoegde

stralengroepen hoekpunten zijn van drie verschillende bisingnliere 2h-

zijden, die elk twee der punten Ok tot ?t-voudige hoekpunten hebben.

In dat geval moet men door de snijpunten van

{a,.v, + a,,vj» = O en {b^x, + b,w,)<") = O

een stralengroep
{c,.c, + c^x^y.") = o

kunnen leggen.

En nu blijkt terstond, dat dit alleen dan mogelijk is, wanneer de

eerste twee vergelijkingen de volgende gedaante hebben.

«2".V2" — «,"•'•," = O, a^"x," — a,'\i;" = O,

zoodat men heeft

Uit

en

«i".i\" - ".".ï^" + ^- («i".^" — «»"',") = «

volgt dan

(«2".ï •>"-«,"•',") («,".«," -«5"-s,") — {n,".r,"-a,".v,") («2"-''2"-«,"-'',") = O,

of', in doorzichtige notatie,

(aa),x,''x.f + (««)!•' /''," + (««)2-'^8"-'-:" = 0. . . . (.3)

De i-aaklijnen in '>„ worden voorgesteld door

{aa),.,:f + (na),.,'," = 0.

Is ,V2 =: /«i de vergelijking van een dezer raaklijnen, dan levert

de substitutie in de vergelijking der 62,, blijbaar x^-"=:0 In eik der
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w-voudige punten heeft elke raaklijn dus (n -\- i) punten met den

betrokken tak gemeen.

Voor elke waarde van P. vinden we een figuur bestaande uit Sti

rechten (waarvan e\enwel slechts 3 of 6 reëel zijn, naar gelang n

is oneven of even) en (n- + 3) punten (waarvan 4 of 7 reëel)').

(4)

3. De projectieve straleninvoluties

(«,.-•, + a,x,)(". + ;...,^- («,.., + «,^-,)("-iO= O,
I

{\:v, + 6,^-,)W + X.T,k {3,^^ + (3,*,):"-t) =: O,
j

"
'

brengen blijkbaar een C'>n—ic voort, welke 0^ en 0^ tot {n— k)-

voudige punten heeft, en tot vergelijking

(a,A-, + a,x,)(") i^,x, + ,i,.ï,)(»-«^) = {b,.v, + 6,.r,)(«) («,.f, + «,.r,)^''-«=) . (5)

De beide veelvoudige punten zijn voor l\^l van bijzonderen aard.

Immers de raaklijnen in 0^ worden voorgesteld door {a^x^ -\-

-\- «3.t',)("~'^) = O, en elk hunner heeft, zooals bij substitutie blijkt,

{k + 1) punten met den overeenkomstigen tak der kromme gemeen.

Voor .1', = O vindt men
.i-,"-'-' .»5"-^" («„^„.Bj'-"— /'„«„.?;/') = 0.

De kromme wordt derhalve door 0^0^ gesneden in een groep der

involutie Ik, welke (>, en 0^ tot X'-voudige punten heeft.

Kan men in een C'a,,— /, met twee {)i—^•)-voudige punten een bisi?i-

c/uliere '2n-zij(/e beschrijven, welke die veehoudige punten tot «-voudige

punten heeft, dan heeft ze een vergelijking van- den vorm (5). Maar

dan kan ze worden voortgebracht door twee involuties van den vorm

(4), draagt derhalve qd' hisinguUere 2n-eijden.

4. Voor k = n vindt men een C'„, die in het algemeen geen sin-

guliere punten zal bezitten. Toch is het in het algemeen niet moge-

1) In het bijzonder heeft men voor n = 3 een configuratie (I23, O^). Hieruit blijkt

terloops dat van de duaal hiermee overeenkomende configuratie (94, I23) slechts

3 punten en 4 rechten reëel kunnen zijn. Uit liet bovenstaande blijkt dat de

12 rechten der (O^, I23) kunnen voorgesteld worden door

fi=0, ?, = .

t2 = O, Is = O
I

en tl = 'Mi = c'?3, waar e^ _ 1 ig.

£3=0, ?i=0 )

De drie rechten fj = ëj = Ji, ?g = efa = t^fj, £„ = ,a:^ =^ gf,^ bevatten samen de

9 punten. Zij worden ook aangewezen door

Xi -{-X2+ X^ = 0, X1 + 1OC2 + JXi —O, Xi {- 62.1-2 + 1X3 = 0.

Daar de 9 punten ook op XiX^x^ = O liggen, zijn ze de basispunten van den bundel

(Xi + X3 + x-i) (Xi + .Xo -f .-Xs) (Xi + e^x.2 + fXg) + m X1X3X3 = 0.

En hiermede is de kanonieke vergelijking der C3 teruggevonden.
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lijk een C„, door. twee stmlciiinvoluties van don n"" graad voort te

brengen. lunuers, de centra 0^ en O, der .'.ivolnlics moeten /i-vondige

pnnten zijn van een involntie f,„ waarvan de snijpunten der C], met

OjOj een groep \ormen. Maar dan zon de poolkroinme \an 0^ in

O.^ [n—1) pnnten gemeen moeten hebben met de rechte O-^O^, en

dit is bij een algeraeene (',, niet mogelijk.

Maar elke kubisc/ie kromme kan door twee projectieve knbische

strtileninvolnties worden \oortgebracht. Hnn centra O^ en O, zijn

toegeAoegde pnnten der kromme van Hesse, want de beide dubbel-

stralen welke 0^ (buiten den drievoudigen straal O, Oj bezit, dragen

elk de raakpunten van drie raaklljnen uit (>,, vormen dus de pool-

kegeisnede van O,, terwijl ae stralen, die de beide dnbbelstralen tot

groepen der involntie aanvullen, de satellietkegelsnede van (^^ vormen.

Laten nu, omgekeerd, <J^ en ( K^ twee toegevoegde punten der kromme

van Hesse zijn. We liesciiouwen (Jy als centrum van een knbische

involntie, welke (^(^i tot drievoudig element heeft, terwijl een tweede

groep wordt ge\ormd door drie raaklijnen, waarvan de raakpnnlen

in een rechte r liggen, zoodat hnn snijpunten met C, gelegen zijn

op een rechte .v. De dubbel getelde rechte r en de rechte .y ver-

eenigen we tot een groep van een knbische involntie (OJ, die C^jOo

tot drievoudigen sti-aal heeft. We maken nn de beide involuties zoo-

danig projectief, dat de drie\oudige stralen overeenkomen, de groep

(rrs) aan de groe[) der drie raaklijnen is toegexoegd en ten slotte

aan elkaar worden toegewezen de groepen, die bepaald zijn door de

stralen naar een willekeurig punt van C\. De beide involuties bi'engen

dan een C\ voort, die met de gegeven (', tien punten gemeen heeft,

dus met haar samenvalt.

Jn elke algemeene kuhlsclte kromme kan men dus x' hisinf/idiere

zeszijden beschrijven.

Hun drievoudl(/e punten l'njgen oi> de kromme van Hesse.

5. Hebben de knbische involuties ((>,) en (O.i) den dubbel getelden

straal Ox0.i oxereenkomstig gemeen, dan brengen ze een C\ vooi-t,

Avelke O^ en (>., tot buigpunten heeft, waarvan de i'aaklijnen elkaar

op de kromme ontmoeten. Immers, uit

^-h" + SujV.!;, + 'èa^xx^^ -f a,.»,' + ^.rg.r," =z O,

vindt men

(«„../+3«,a-/.«-,+3«,.i-2.:/+</,.r,').i', = (/>„.», '+3A.a•,^»,+36J.^,.7•,'+/.,.•,»)^•o,

en hieraan wordt voldaan door

A-J = O, A-j-TTj' = o en .rj = O, A',«,' = 0.
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Overeenkomstig den in § ;j ^cxoiKk'ii logei wonit (\(\ iloor (\

liarmoniscli \ erdoeld.

Omgekeerd, iranneei' tirce sta/ion<iin' ninldijiii'n van ceyi C\ elkaar

op dl' ki'omme snijden, tenrijl hun r(i(d-punte7i door C\ harmonisch

loorden (/escheiden, dan zijn die pnnten drievoudige hoekpunten van

qd' in C\ besdireven bisingvliere zeszijden.

Immers, in dat geval heeft de vergelijking \'an C\ den vorm

Vervangt men haar door

dan blijkt, dat de kromme kan vooortgebracht worden door de bundels

'V'-.' +/;.^^'-. + (kh + Q) ':'•,' + f/,.i-,' + ->',.',= = 0.

Hier kan nog (^ + ?) door fi \ervangen worden.

Geophysica. — De Heer van dkk Stok biedt eene niededeeling

aan: ,,()rer den danr rrin regenlnden te Batavia.

"

1. Sinds den aanvang van ISHH zijn door het oiiservatorium te

Batavia nnruaarnemingen verricht van meteorologische grootheden

en ook van den regenval, zoodat op dit oogenblik eene 4()-jarige

reeks van waarnemingen \oorhanden ligl, omvattende ruim 25000
regennren, verdeeld over ± 8200 imien.

In minder gunstige klimaten is het niet wel mogelijk dag en nacht

dergelijke waarnemingen te doen vei-ricliten, en zelfregistreerende

instrumenten zijn aan vele onderbrekingen onderhevig, zoodat deze

reeks als eenig materiaal voor onderzoek kan worden beschouwd.

Het doel van dit onderzoek is de vei'tleeling der buien van ver-

schillenden duur na te gaan en de hiervoor aangewezen fre<|uentie-

tbrmulen toe te passen.

Als regenuur is beschouwd elk uur waarin eenige regeJi, zij

het ook slechts O.i m.jM., is gevallen; de duur van een bui wordt
gedefinieerd als liet aantal opvolgende ui-cn waarin regen viel ; een

regenbui van b.v. 10 uur beteekent dus niet dat het gedurende dit

tijdsverloop onafgebroken heeft geregend, maar dat daarin geen uur
is voorbijgegaan waarin niet eenige regen viel.

Daar er gedurende de eerste 10 jaren op den Zondag niet is

waargenomen, is het totaal uren, b.v. van Januari, niet gelijk aan:

40.31.24 = 29760

maar (40.31—44) 24 = 28704.
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In Tabel 1 vindt men liet resultaat van dit onderzoek over-

zichtelijk samengesteld

.

TABEL 1. Regenbuien te Batavia, 1866—1905.

Aantal i Aantal ! Percent,

uren. regenuren. regeniiren.

Aantal
buien.

Gem. duur Gem. aan-
der buien tal buien
in uren. per dag.

Bij een verschijnsel zoo grillig en uiteenloopend als regenval geven

echter gemiddelde waarden slechts een zeer onvolkomen beeld van

den toestand en het is zelfs de vraag of enkele zeer groote regen-

hoeveelheden of bijzonder langdurige buien met recht in de gemid-

delden mogen worden opgenomen, omdat aldus één bui de gemiddelde

waarde zelfs uit lange reeksen belangrijk kan wijzigen, waardoor

het begrip, dat aan gemiddelde waarden wordt gehecht, zijne betee-

kenis verliest.

De frequenties gegeven in Tabel II geven dus niet alleen een

vollediger, maar ook een juister beeld \'an den toestand dan de

gemiddelden van Tabel I.

Uit dit ovei'zicht blijkt terstond dat in April bijna plotseling eene

verandering van toestand plaats heeft, waarbij de waarschijidijkheid

voor eenigszins langdurige l>uien aanmerkelijk is verminderd. In de

volgende maanden neemt deze waarschijnlijkheid wederom toe, terwijl

in Augustus de verdeeling overeenkomst vertoont met die van April.
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TABEL II.

Frequenties van den duur van regenbuien te Batavia, 1866—1905.

Duur
in

uren
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Het verschijnsel van den regenval, als gelieel genomen, vertoont dus

eene jtiarlijksche variatie, die uit twee perioden is samengesteld : eene

enkele, die duidelijk optreedt in het pen-entage der regennren (Tabel I,

kolom 3) en eene dubl)ele niel minima in April en Augustus, die

zichtbaar is in den gemiddelden duur der Iniien in uren (Tab. I,

kolom 5). Voorts ziet men uit Tabel 11, dat Iniien van 24 achtereen-

volgende uren slechts zelden \oorkomen (14 gevallen op de 8190)

maar dat, zij het ook hoogst zelden, buien van 100, 109 en zelfs van

147 uur in Februari en Maart zijn geconstateerd.

2. Naast de numerieke voorstelling van den toestand, zooals die

in Tabel TI is weergegeven, heeft ook eene analytische voorstelling

recht van bestaan, daar in de berekende constanten dikwijls bijzon-

derheden der verdeelingskromme te \oorschijn treden, die noch in

eene numerieke, noch in eene graphische voorstelling zichtbaar zijn,

terwijl tevens die constanten als een quantitatieve maatstaf dier

bijzonderheden kunnen worden beschouwd.

Rij freqenties als de hier behandelde moet, ten minste als men

blijft \astiiouden aan het beginsel, dat de bepaling der constanten

moet gebaseerd zijn op de berekening van gewone gemiddelden van

verschillende orde, het aantal in te voeren constanten beperkt blijven;

elke constante meer toch \ordert ile berekening van een gemiddelde

van hoogere orde en, waar zulke groole afwijkingen voorkomen

als bij den regen het geval is, zouden deze in de gemiddelden van

hoogere orde reeds spoedig geheel en al den boventoon voeren.

Het is daarom niet wenschelijk meer dan twee constanten in de

formulen in te voeren zoodat met gemiddelden van de eerste en

tweede orde moet worden \olstaan. In verband met het in § 1

opgemerkte omtrent eene enkel en dubbel periodieke jaarlijksehe

variatie is het ook te verwachten, dat dit aantal voldoende zal blijken

voor eene bepaling van de wet der verdeeling.

In de eerste plaats komt dan de formule, bekend als Type III

van de uitilrnkkingen door Pearsox gegeven, in aanmerking.

Daar men alleen regenuren beschouwt, met uitsluiting van uren

waarin geen regen is gevallen, moet, als men den duur nul als

oorsprong aanneemt, tle atxngenomen functie voor x = O nul worden,

daarna zeer snel stijgen en dan geleidelijk zonder bepaalde grens

afnemen. Pe.\kson's Type 111 neemt dan den vorm ;ian :

u = ül e-'o-^' .vP (1)

Stelt men hierin
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dan wordt de uildrukkiii';- voor de "emiddelde der /i''*^ orde:

''" - Ul,^+n+^ j
e-~ c/'+» Jz

en dus

f'n ^J' zl' dz

waaruit, voor de bepaling der twee constanten m en fi de uitdrnk-

kingen volgen :

: en /j + 1 =
/«,— f'i ft.— f'i

C-^)

De grootheid 31, die zoodanig wordt bepaald dat het oppervlak

der kromme gelijk aan de eenheid wordt, is niet als eene de kronnne

kenmerkende constante op te vatten.

Past men deze fornuden toe op de frequenties van Tabel II, dan

vindt men de volgende waarden.

TABEL III. Constanteri der formule Pearson,
Type lil.
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andere grootheden, moet worden opgevat als een duur gelegen tusschen

2.5 en 3.5 uur, maar als een gemiddelde duur van 2.5 uur, daar

elke overschrijding van 3 uur de bui in de categorie \'an 4 uur zou

brengen; \oorts moge opgemerkt worden, dat voor Februari en

Maart de excessieve regenduui- van 100 en meer uren buiten rekening

is gebleven.

3. Als tweede formule kan op dit geval de ontwikkeling in

reeksvorm worden toegepast door den schrijver gegeven in eene

vroegere publicatie'); bij de opvatting, dat de functie moet verdwijnen

voor ,(,' = O, wordt dan

u = :^yr„4'Wi (3)

waarin

:

n! Il \n— 1).'

en, als de gemiddelde der z^'^^' orde wordt voorgesteld door; '

O

, f*" f""-'
I

f""-'- ^H^l m
' " —

0/(« -f \)!n! \!n!(7i—\)! ^ 2!{n—\)!{n—2)!
'"

n! ' ^ '

Eene passende \erandering der schaalwaarde kan men invoeren

door form. (3) te vermenigvuldigen met den factor li en voorts o\eral

voor X te schrijven ,vh, terwijl in form. (4) voor f*,, moet geschreven

worden (x„A".

A'„ =r
f«„
= 1

^' = 2717-^*" = ^-^

S.'2f 2.'1.' 2.'

Daar, bij het gebruik van deze fornude, de waarden der functie

— en dus ook van hare integralen — gi'oot, die van de .4-cüëffi-

ciënten daarentegen zeer klein worden, is het wenschelijk de functie

te deelen door {n -\- 1).' en de .4-coëff. daarmede te vermenigvuldigen

zoodat

') De?e Verslagen XYl p. 825— S-tS, fonu. (20) en vuig.
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M = -^ A„ l|7„-f.I

(«4-l)-'»f"+I =^'n+\

A„ = 1

A = -^::^ +3
1/ ^

A, =^
\

4 enz.
' 3.' 2/ 1/

Ter bepaling \aii de constante /( heeft men te stellen

:

waaruit volgt:

2h= -
Ml

A.= 2m, o 2f,,-3,i,'

In Tabel IV \indt men de waarden der twee constanten h en A,

berekend volgens deze formule.

TABEL IV. Constanten der formule in reeksvorm.
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Heide fonmilen geven een goed beeld van de kenmerkende ver-

schillen der frequentie-krommen in de verschillende maanden, iil.

den plolselingen overgang in April, de gelijksoortigheid van April

en Augustus en den dubbelen en enkelen jaarlijksehen gang van h et

verschijnsel.

Noemt men, in analogie van hetgeen gewoonlijk bij waarschijn-

lijklieidskrommen als zoodanig wordt bestempeld, de kromme normaal

als in Pearson's formule y' ^ 1 en in de formule in reeksvorm

A, =: O — in welk geval beide formulen den vorm

:

aannemen — , dan blijkt uit de Tabellen III en IV dat in den Oost-

moesson, d. i. in April t/m. September, de kromme tot de normale

nadert ; in April, Mei, Augustus en September is de kromme bijna

volkomen normaal; Juni en Juli echter vertoonen niet onbelangrijke

afwijkingen van dit eenvoudige type.

Eene soortgelijke eigenaardigiieid vindt men niet terug in den

regenwrt/ van die maanden te Batavia, wel echter voor sommige

n)eer direct aan i\i}\\ invloed van den Zuid-Oosl moesson blootgestelde

plaatsen op Ja\a als Tjilatjap, waar na April eene vrij sterke ver-

meerdering van den i'egenval intreedt en een secundair maximum
veroorzaakt. In den West-moesson is te Batavia de afwijking van

de normaal het grootst.

4. Voor toetsing der formulen aan de daaraan ten grondslag liggende

maandelijksche frecpienties zijn deze, wegens de groote daarin voor-

komende onregelmatigheden, weinig geschikt ; voor dit doel zijn

daarom alle frequenties voor het tijdvak April tot November bij

elkaar genomen en tot een totaal van lUOO omgerekend, waardoor

(Tabel V) de uiterste gevallen verdwijnen.

Het zijn de getallen der derde kolom, die de som der frequenties

tusschen x en O aangeven, waaraan de uit de formulen berekende

waarden

;

ƒ•

moeten worden getoetst.

Voor de constanten der formule vindt men :

h = 0.9141 21 = 0.5366

A' = 0.6429 7/1 = 0.5576

p=: 0.2222

Voor de formule in reeks\t)rm lexei't de integratie der functie
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TABEL V.
Frequenties van den duur van
regenbuien, April -November.

Duur
in uren
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en hieruit de recurreerende foi-mule

:

• (n— 1) ^ (n— l){n-2) *"+!
enz. - _ —

p—xh B,

2/ "
' («+ !)/

welke formulen bi'iiikbaar zijn vooi- alle waaiden van n behalve

^ool• ?i = O of J5,.

Voert men den factor // in, dan vindt men:

B^ = l - (14- .rA)e-^A

/,

—

xh

2.'

,^•»A'

YT

ir
Waarden \an deze integralen zijn gegeven in Tabel VIII, terwijl

overeenkomstige waarden der functie in Tabel VII zijn saanigesteld.

De hier gegeven figuur toont aan, hoe eene dcor de functies tp

\oorgestelde frequentie-kromme uit hare beide componenten is opge-

bouwd, voor het geval dat Ii en A., beide gelijk aan de eenheid zijn,

hetgeen, blijkens de boven gegeven constanten, slechts weuiig afwijkt

van de hier behandelde frequenties van den duur \an regenbuien te

Batavia gedurende den Oost-moesson.

B.,=

B,

B.^ -^A -2B, B„

De integratie tnsschen bepaalde grenzen der formule (1), Tvpe III,

is niet gemakkelijk en omslachtig.

Na substitutie van

in ,v =r «

en ontwikkeling vindt men :
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ƒudz z=
11 r/'+i

lU+\ p _j_ 1

1 2 A enz.

p+ 2 ^p+ 3 2/

Reeds voor waarden van z grooter dan 3 is deze vorm onbruikbaar

wegens de geringe convergentie.

In Schlömilch's Compendium, 2te Aufl. p. 26i vindt men, onder

het hoofd: "Unvollstandige (jrammafunctionen" den weg aangewezen

om dezen vorm in de volgende, veel slerker convergeerende i'eeks

om te zetten

;

.ƒ. vP dx 1 +
,H-1 (*-+l)(.i-+2)

waarin, voor ons geval, X^l — 2^ = 0.7778 en

a^ = ;i = 0.7778 a, = A' + A = 1.2484

M, =1^=0 6050 a, = ;.* + 4^" — ;i = 2.0082

a,—X'-^ lO;.' — hr + 8;i — 8.1881.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in Tabel VI overzichtelijk

samengesteld.

TABEL VI.
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TABEL VII. Waarden der functie i('„_(_i

X
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TABEL Vin. Waarden der Integralen fi„,j.

0.0
0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1.0
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
l.G
1.7
18
1.9

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.b
2.9

3.0
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

0.0000
0.0047
0.0175
0.0369
0.0616
0.0902
0.1219
0.1558
0.1912
0.2275

0.2642
O 3010
0.3374
0.3732
0.4082
0.4422
0.4751
0.5068
0.5372
0.5663

0.5940
0.6204
O 6454
0.6692
0.6915
0.7127
0.7326
O 7513
0.7689
0.7854

O 8009
0.8153
0.8288
0.8414
0.8532
0.8641
0.8743
0.8838
0.8926
0.9008

0.9084
0.9155
0.9220
0.9281
0.9337
0.9389
0.9437
0.9482
0.9523
0.9561

0.0000
-0.0045
-0.0164
-0.0333
-0.0536
-0.0758
-0.0988
-0.1217
-0.1438
-0.1647

-0,1839
-0.2014
-0.2169
-0.2303
-0.2417
-0.2510
-0.2584
-0.2640
-0.2678
-0.2700

-0.2707
-0.2700
-0.2681
-0.2652
-0.2613
-0.2565
-0.2511
-0.2450
-0.2384
-O 2314

-0.2240
-0.2165
-0.2087
-O 2008
-0,1929
-0.1850
-0.1771
-0.1692
-0.1615
-0.1539

-0.1465
-0.1393
-0.1323
—O 1255
-0.1188
—0.1125
-O 1064
-0.1005
—0.0948
—O 0894

O 0000
0.0044
0,0153
0.0300
0.t465
0.0632
0.0790
0.0933
0.1054
0.1153

0.1226
0.1276
0.1301
0.1305
0.1289
0.1255
0.1206
0.1144
O 1071
0.0990

0.0902
0.0810
0.0715
0.0619
0.0523
0.0i28
0.0335
0.0245
0.0159
0.0077

0.0000
—0.0072
—0.0139
-0.0201
—0.0257
-0,1308
—O 0354
—0.0395
—0.0431
—0.0462

—0.0488
—0.0511
—0.0529
-0.0544
—O 0555
—0.0563
—0.0567
—0.0569
-0.0'>60
— 0.05(i6

0.0000
-0.0042
-0.0143
-0.0269
-0.0400
-0.0521
-0.0622
-0.0699
-0.0748
-0.0770

-0.0766
-0.0740
-0.0694
-0.0631
-0.0556
-0.0471
-0.0379
-O 0284
-O 0188
-0.0U92

0.0000
0.0088
0.0170
0.0245
0.0314
0.0374
0.0427
0.047-2

0.0509
0.0538

0.0560
0.0575
0.0584
0.0587
0.0585
0.0578
0.0567
0.0551
0.0533
0.0512

0.0488
0.0463
0.0437
0.04U9
0.0380
0.0352
0.0323
0.0294
O 0266
0.0238

0.0000
0.0041
O 0133
0.0241
O 0343
O 0425
O 0481

0.0507
0.0505
0.0478

0.0429
O 0,363

0.0285
0.0198
0.0107
0.0016

-0.0073
-0.0157
-0.0234
-0.0.302

-0.0361
-0.0410
-0.0449
-0.0478
-0,0498
-0.0508
-0.0509
-0.0504
-O 0191
-0.0472

-0.0448
-0.042D
-0.0389
-0.0354
-0.0318
-0.0281
-O 0244
-0.0206
-0.0169
-0.0133

-0.0098
—0.0064
-0.0033
—0.0003
0.0024
0.0049
0.0072
0.0093
0.0111
O 0127



( 637 )

TABEL VIII (vervolg)

X
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\oorkoinen tussclien werkelijke asters en s[)inispirae betwijfekle ik

()[) grond lüerva-n, dat ik die nooit aantrof en in de literatnnr geen

enkel bewijs daarvoor vond (l.c'. p. 170). Wel maken de meeste

sohrijvers een zekere tegenstelling tussolien eclite asters, (eiiasters)

en „spirasters", maar zij besclionwen toch beide vormen als tot één

gi-oep behoorende. Zoo onderscheidt Topsknt (1900 p. 21) de genera

Hymedesmia en S/nrastrella op grond van het feit, dat de microsclera

van het eerste genus ,,euasters" zijn, van het tweede ,,spirasters".

De microsclera van Hymedesmia dellata houdt ieder voor euasters;

maar omtrent die van U. hlsteUata van Tofsent heerscht oneeniglieid

en verwarring. Het komt mij voor, dat dit zijn oorsprong vindt in

een verkeerde opvatting der bewuste spicula. Ofschoon ik voor

mij overtuigd was, dat deze spicula geen (poljaxone) asters maar

(monaxone) spinispirae waren, heb ik nu toch getracht mijn stelling

nader te bewijzen, door de spicula nog eens met verschillende

methoden nauwkeurig te onderzoeken. De aanleiding daartoe was

het verschil, van meening tusschen Leisdenfeld en Topsent omtrent

een spons door Oscar Schmidt het eerst vermeld als Tethya bisteUata.

Moet die, zooals Lendekfeld beweerd, tot het geslacht Spirastrella

of, zooals TopsF.NT wil, tot het genus Hymedesmia worden gebracht?

Dat het geen Tethya is, daarover behoeft men niet te strijden.

Schmidt beschreef (1862 p. 45) een spons, welke hij Tethya

bisteUata noemde; een naam, dien hij zelt (1864 p. 36) veranderde in

Suberites bistellatus. Nu meende Lendenfeld de spons te hebben

teruggevonden onder zijn materiaal van Lesina en gaf er (1897 p. 55)

den naam SpirastreUa bisteUata aan. Hiertegen kwam Topsent op

in 1898, bewerende dat Tethya bisteUata O. S. tot Hymedesmia

moet worden gebracht, en noeujde het dier dan ook (1900 p. 125)

Hymedesmia bisteUata •)•

Nu heb ik onder mijn materiaal uit Napels een spons, die zonder

redelijken twijfel Schmidt's Tethya bisteUata is. Ik durf dit met te

meer grond beweren omdat de- spicula volkomen overeenstemmen met

die in een preparaat, dat ik indertijd te Graz maakte en dat geëti-

ketteerd is : Suberites bistellatus O. S. Origin. Schmidt. Men mag dus

veronderstellen, dat Lendenfeld, Topsent en ik zelf werkelijk dezelfde

soort spicula onder de oogen hadden, al moet men toegeven, dat dit

niet absoluut vaststaat.

Topsent zegt, dat de bewuste microsclera euasters zijn, en wel (1900

1) Zóó is inderdaad de gang van zaken. Topsent schrijft (lÜOü p. 113) a propos

van Tethya bisletluta O. S. : ,ie l'ai mise a sa place naturelle en 1 892." Maar

daar ter plaatse vindt men niets anders vermeld dan den naam Hymedesmia

bisteUata, zonder opgave van identiteit met Tethya bistellala.
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p. 126); „sphèrasters de Ibrine particuliere ... Chacuiie d'elles résulte

de ia congrescence laterale de deux splièrasters a actines nombreuses,

coiiiques, pointues et lisses." Eu later (p. 127): „les sphèrasters sout

doubles. O. ScHMiDT a insisté sur ce caractère important, auquel l'espèce

doit son noni." Zeker, Schmidt zeide in 1862 (p. 45), dat souHuige

zijn ,,ganz eigeutliüujliche Zwiiliugsgestalteu" en verder : ,,es sind

also Doppel figuren, welche einige Aelinliclikeit mit den Euastern

haben." Men vergete intusscheu niet, dat Schmidt toen nog onbekend

was uiet spicula, die hij later (1868 p. 17) ,,Spiralsterne" of „Wal-

zenslerne" noemde en waarvan hij als kenmerk opgeeft, „dass ihre

Stralden nicht Radien eines Centrum sind, sondern in Spiralstellung

sich folgen." Volgens Lendenfeld (1897) zijn de bewuste spicula

echter , .spirasters" en hij beeldt er (1. c. Pi. VI (ig. 59) eenige af,

die duidelijk zijn opvatting weergeven. En hieruit, èn uit zijn beschrij-

ving blijkt, dat de as nu eens langer, dan weder korter is. Dat er

,,euasters" zouden voorkomen bestrijdt Lendenfeld en wijst er op,

dat Schmidt zich wellicht door een optisch bedrog heeft laten mis-

leiden. Beschouwt men spicula, ,,deren Axen im Praeparat aufrecht

stehen und dalier verkiirzt gesehen werden" dan schijnen het euasters

te zijn.

Niettegenstaande TopsiiNT zelf opmerkt, dai bij de kleine micro-

sciera het veel duidelijker in het oog valt, dat liet centrum een lijn

en niet een punt is, beschouwt hij deze toch niet als , .spirasters ',

maar als dubbele euasters. ,,Phis ellcsgrandissent, plus la tige d'nnion

se raccourcit. Sur les plus grosses, les deux centrums sont direclement

accolés . .
." Wel heeft Topsext natuurlijk ook opgemerkt, dat de

spicula een versciüllend aanzien hebben naarmate zij ,,de profil" of

„de face" worden bekeken, maar hij heeft blijkbaar niet gelet op

tusschengelegen standen, zooals men verkrijgt wanneer men hen laat

wentelen. Ik heb er vroeger (1902 p. 170) op gewezen, dat in verre-

weg de meeste gevallen het gedraaide karakter duidelijk genoeg

wordt, wanneer men die kunstgreep toepast.

Er zijn echter nog andere middelen om achter den vorm en den

bouw te komen (Cf. Vosmaer & Wijsman, 1905 p. 745).

Een van die middelen is het verhitten. Het is daarbij echter niet

onverschillig op welke wijze men dat doet. Indien meji geïsoleerde,

aan de luclit gedroogde spicula (bijv. tylostyli van Tethya) op een

platina-spatel rechtstreeks boven de vlam verhit, dan ziet men weldra

een lichtbruine kleur optreden. Gloeit men verder, dan gaat de bruin-

achtige tint over in een witte. Daarbij komt het vaak voor, dat men
een knetterend geluid waarneemt en dat men sjiicula resp. fragmenten

van S[)icula van de spatel ziet afspringen. Beziet men zulke sterk
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\erliitte spicula onder het niiskroskoop, dan blijken de meeste gebroken

of gebarsten ; zij zijn brnin of zwart van kleur; sommige zijn geheel

wanstaltig, den indruk makende alsof het spicopaal gedeeltelijk

gesmolten is geweest.

Hoe moeten die verschijnsels woorden verklaard ? Bowerbank meende

de bruine of zwarte kleur te kunnen toeschrijven aan verkoolde

organische substantie, maar Kolliker bewees, dat de kleur zeker

niet alléén daaraan was toe te schrijven. Immers bij opvallend licht

is de kleur niet bruin maar wit; Köli.iker verklaarde die plekken

daarom voor luchtbellen. Bütschli merkt (lyOl p. 240) terecht op,

dat waar Kolliker van ,,Luft" spreekt, hij eigenlijk „Gas" bedoelt.

Wijsman en ik hebben aangetoond (1905 p. 748), dat het spicopaal

bestaat uit waterhoudend kiezelzuur, dat boven P,Os water kan afstaan.

Het ligt dus voor de hand, dat bij de verhitting op boven aange-

geven wijze een deel van het water in dampvorm overgaat. De span-

ning van de verhitte waterdamp-belletjes binnen in het spiculum kan

zeker wel zóó groot worden, dat het spiculum uit elkaar springt.

Dat verklaart het knetteren en het van de spatel afspringen. Het

behoeft echter niet zoover te komen ; vandaar dat bij sommige

spicula eenvoudig barsten worden aangetroffen.

Indien men nu echter de spicula niet eenvoudig aan de lucht

droogt, maar hetzij door zeer langzame en zachte verwarming ge-

durende eenige dagen boven asbest, hetzij door Pj05, water aan de

spicula onttrekt en daarna voorzichtig verhit, dan kan men het

uiteenspringen der spicula voorkomen. Beziet men zulke preparaten

in glycerine dan verkrijgt men geheel .andere beelden. Vooreerst ziet

men nu den \'erkoolden centraaldraad zeer duidelijk. In sommige

preparaten is de rest van het spiculum geheel doorschijnend gebleven

;

in andere neemt men op bepaalde plaatsen een bruinachtige kleur waar,

(bij opvallend licht wit), die een korrelig of fijn schuimachtig aanzien

heeft '). In den regel treedt de lamellaire bouw van het spiculum duidelijk

1) Bütschli neemt, zooals bekend is, aan, dat in de niet-verhitte spicula reeds

kleine holten voorkomen en dat die door het verhitten grooter en duidelijker worden.

Hij zegt (l.c- p. 248) : "'Das Auftreten der feinwabigen Struktur beruht darauf, dass

eine solche auch sclion in der nicht geglühten Nadel besteht, jedoch zu fein, uiix

mikroskopisch sichtbar zu sein. Beim Glühen trilt eine Verdampfung des in den

Wabenhohlraumchen eingeschlossenen Wassers ein und damit eine Erweiterung

derselben bis zur Sichlbaikeit. Für diese Ansicht spricht vor AUem die Beobachtung,

dass wenigstens in einem Fall aucli eine nicht geglübte Nadel .... den wabigen

Bau der Schichten deutlich zeigte." Afgezien daarvan of werkelijk de schuim-

struktuur in onveihitte spicula aanwezig is, staat het wel vast, dal de donkere

kleur (bij doorvallend licht) van verhitte spicula, berust op het voorkomen van

kleine holten in het spicopaal, hetzij die holten luchtledig zijn, hetzij zij gevuld

zijn met een stof (water?) in gasvormigen toestand.
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op den voorgrond. Eindelijk kan ook in bepaalde gevallen de ver-

koolde uiterst dunne spiculine-scheede te zien zijn. In gunstige

preparaten kan men den verkoolden, gesciirompelden centraaldi-aad als

een doorloopende of hier en daar gebroken, soms gebogen streng

waarnemen, gelegen binnen het al of niet gebruinde centraalkanaal

(fig. 20—21). De beelden zijn natuurlijk het duidelijkst wanneer de

spicula gebracht zijn in een medium waarvan de brekings-index dien

van het spicopaal zeer nabij komt of daarmede gelijk is.

Controle-proeven bewijzen, dat men hier niet met zgn. kunstpro-

dukten of iets willekeurigs te doen heeft waaruit geen besluiten

mogen getrokken worden omtrejit den bouw van het betrokken spi-

culum. Bij het langzaam oplossen v^n het spicopaal volgens de

methode door Wijsjiax en mij (1. c. p. 736) aangegeven, verkrijgt

men beelden, die met het bovenstaande volkomen kloppen. En wan-

neer men ten over\'loede beide methoden — verhitten en ontkiezelen

— achtereenvolgens toepast en het proces onder het mikroskoop stap

voor stap vervolgt, dan komt men wederom tot dezelfde slotsom.

Heeft men een voorwerp met een zwarten centraaldraad en bijv.

gebruinde omgeving en ziet men daar een duidelijk, lijn, donker

lijntje als buitengrens terwijl het spicopaal door de keuze van het

medium nagenoeg onzichtbaar is, dan is het beeld ongeveer als in

tig. 22. Eenigen tijd nadat het fluoorwaterstofzuur heeft ingewerkt,

ziet het voorwerp er uit als geschetst in fig. 23. De kiezel begint

op te lossen van buiten af, na de licht gebruinde scheede te hebben

doordrongen. Het buitenste lijntje is duidelijk zichtbaar gebleven en

is niels anders dan de spicuhiie-scheede in optische doorsnede. Op
eenigen afstand daar\an ziet men de grens van het nu dunner gewor-

den spiculum. Langzamerhand woi'dt die afstand grooter, het spiculum

dunner. Men neemt bij het verder oplossen van het spicopaal waar,

dat de bruine band rondom den centraaldraad, eenvoudig spoorloos

verdwijnt. Een bewijs te meer, dat de bruine kleur hier niet aan

verkoolde organische stof te danken is. Het eind van het proces is

afgebeeld in fig. 24. Hier is alle kiezel opgelost en slechts de ver-

koolde organische stof is overgebleven, m. a. w. de centraaldraad en

de scheede.

Men kan nog op een andeie wijze een controle-proef inrichten.

Daartoe worden de geïsoleerde spicula in een druppel zure fuchsine

gebracht in plaats van in water (Wijsman en Vosmaer p. 739). In

beide gevallen wordt het spicopaal opgelost ; de organische stof wordt

zichtbaar, in het eerste geval door de bruine of zwai-te kleur (ver-

koling' : in het tweede door de i'oode kleui-. In de oorspronkelijke

proef hebben wij de kiezel alleen optisch opgelost.
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Wat nu hier beschreven is ^•oor de tjlostjii van Tethya geldt

m. m. ook voor andere kiezehiaalden. De verschillende onderzochte

naalden (van Demoterellida), monaxone, tetraxone en polyaxone

blijken in hoofdzaak denzelfden bouw te bezitten. In details zijn

belangrijke verschillen. Hierover wensch ik thans niet uit te weiden.

Ik heb hier alleen zooveel vermeld als noodig is om te doen zien,

dat wij in de gevolgde methoden een middel hebben om den centi'aal-

draad i-esp. het centraalkanaal duidelijk te maken. Dit kan ook dan

wanneer dit langs anderen weg niet gelukt bijv. door de geringe

afmetingen der spicula of wel door hun bijzonderen vorm. Zoo bijv.

zijn de centraaldraden der oxyasters \an Tethya onder gewone

omstandigheden niet te zien. Verhit men zulke spicula met de

noodige voorzorgen dan verkrijgt men beelden zooals fig. 19. Daar-

gelaten of wij in de zwaarte lijnen alleen de verkoolde centraaldraden

of wel ook holletjes in het spicopaal, dat de wanden der centraal-

kanalen vormt, hebben te zien, zoo is het toch duidelijk genoeg, dat

de lijnen uit één centraal punt ontspringen.

Past men de methode nu toe op de bewuste spicula van Sinv-

astreUa histellata (O. S.) Ldfd. dan verkrijgt men beelden zooals in

fig. 1— 3 aangegeven. Het is klaar, dat wij hier een ,,as" hebben

zooals onbetwiste spinispirae vertoonen. Zulke beelden zijn ten

eeiicnniale onverklaarbaar indien men de bewuste spicula opvat als

\ersmeltingen van twee ,,t'uasters."

Ik heil ten overvloede nu ook de oplossings-methode toegepast.

Het gelijkt een paradox, dat oplossing van het spicopaal kan leiden

tot herkenning van tien vorm en bouw der spicula. Toch is dit het

geval, zooals mij herhaalde malen bij allerhande spicula is gebleken.

Wijsman en ik hebben 'J905 p. 737—738) de waarnemingen van

BtJTScHLi (1901) bevestigd, dat de oplossing van het spicopaal op meer

dan ééne wijze kan geschieden. Wij hebben van de waargenomen

verschijnsels echter een andere verklaring gegeven. Volgens onze voor-

stelling is het spicopaal rondom het centraalkanaal gemakkelijker

oplosbaar dan de later afgezette buitenste lagen (1. c. p. 737). Bij de

radii der oxyasters van Tethya schijnt dit evenzeer het geval te zijn.

Er is grond voor het vermoeden dat dit berust, evenals bij de tylostyli,

op een verschil in watergehalte. Nu hebben wij ook waargenomen,

dat bij puntige, volkomen gave naalden, waar dus het centraalkanaal

,
.gesloten" is, de ,,trechtervormige" oplossing niet of althans in den

beginne niet plaats vindt, maar de spits van buiten af oplost en dus

eenvoudig dunner wordt, totdat het oplosmiddel de omgeving van het

centraal-kanaal bereikt ; dan komt ook in sommige gevallen de trechter-

vormige oplossing te voorschijn. Men heeft hierin dus ook weder
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een middel om de aanweziglieid van een centraalkanaal te constateeren.

Omgekeerd mag men hieruit besluiten, dat, indien het verschijnsel

der trecliter\'ormige oplossing niet plaats xindt er ook geen centraal-

kanaal daar ter plaatse is. In naalden met doornvormige uitsteeksels

bijv. verdwijnen bij langzame invverliing van tluoorvvaterstofzuur de

doorns en de naald wordt van lieverlede dunner. Ik heb dit bijv.

duidelijk kunnen waarnemen bij acanthostyli van een Ectyon uit

Napels.

Past men nu ook deze methode toe op de bewuste spicula van

Spirastrella bistellata (O.S.) Ldfd. dan blijkt, dat de puntige uitsteek-

sels het eerst dunner resp. kleiner worden en ten slotte verdwijnen,

terwijl het overige van het spiculum eerst daarna merkbaar dunner

wordt (fig. 4—18). De beelden, welke men op die wijze verkrijgt,

en die dus verschillende toestanden van oplossing voorstellen, laten

aan duidelijkheid niets te wenschen over. Hoe meer de uitsteeksels

oplossen, des te meer valt het in het oog, dat wij werkelijk met

spinispirae te doen hebben.

Bovendien volgt uit de beschreven proeven nog dit, dat de uit-

steeksels der spinispirae van geheel anderen aard zijn dan de puntige

kegels der Teth^a-asters. In het eerste geval hebben wij met plaatselijke

uitwassen van spicopaal te doen, waarin noch een centraal draad noch

een kanaal als as loopt. In het tweede geval hebben wij te doen

met organische assen. Inderdaad zijn dus de eerste monaxone, de

tweede polyaxone naalden.

Uit bovenstaande xolgt dus, dat de inicrosclera van S. histellata

spinispirae zijn. Aangezien nu èn Lendknfeld èn Topsknt èn ikzelf

meenen sponzen te hebben gevonden, die met de Tethya bistellata

van Oscar Schmiet identiek zijn, zoo kan deze soort evenmin tot

Hymedesmia als tot Tethya behooren. Voorloopig is er geen reden

de soort niet tot Spirastrella te brengen. Ik geloof verder niet alleen,

dat TopsENT te recht den door Lendenfeld beschreven vorm vooi-

identiek houdt met Spirastrella cunctatrix O. S., maar ook — het

volgt uit het bovenstaande - dat deze laatste identiek is met Tethya

bistellata O. S.
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VERKLARING VAN DE PLAAT.

(Fig. 1 — 21 zijn geleekend 500 maal vergroot; fig. 22—24 sterker vergroot).

Fig. 1— 3 Spirasirella bistellata; spinispirae na voorzichtige verhitting. In 3a is

alleen het centraalkanaal met den verkoolden centraaldraad geteekend.

Fig. 4— 18 ld. Verschillende beelden van spinispirae gedurende de inwerking van

fluoorwaterslofzuur. In de figuren 4, 5 en 6 heeft de inwerking nog slechts

kort geduurd en beginnen alleen de uitsteeksels op te lossen. In fig. 7—12

is het proces verder gevorderd; de ,as" wordt steeds duidelijker. In fig.

13—16 is dit in nog hooger mate het geval.

Fig. 19 Tethya lyncurium; oxyaster na voorzichtige verhitting met zeer duidelijke

verkoolde centraaldraden.

Fig. 20 ld. Middenstuk van een stylus; voorzichtig verhit. Zwarte verkoolde cen-

traaldraad, het centraalkanaal geheel opvullend.

Fig 21. Id ld. Geschrompelde, gebogen en gebroken centraakiraad in het (ge-

bruinde) centraalkanaal.

Fig. 22—24 ld. Id. Iets sterker verhit en daarna gebracht in de (luoorwaterstof-

kamer van Vosmaek & Wijsman ; a. centraaldraad, b. gebruinde laag rondom

het centraalkanaal, s. gebruinde spiculum-scheede. In fig. 22 gezien bij het

l.egin van de proef ; de scheede ligt onmiddellijk tegen den buitenwand van

het spiculum; de korreltjes zijn onzuiverheden die er aan kleven. In fig. 23

heeft het fluoorwaterstol'zuur de scheede doordrongen en is begonnen de

buitenste lagen spicopaal op te lossen. De grens van kiezel is aangegeven

door c; de scheede is op haar plaats achtergebleven. In fig. 24 is alle spicopaal

opgelost en slechts de verkoolde scheede, s. hgt als een uiterst dunne cylinder

om den centraaldraad.

Leiden, 2 Jan. 1909.

Wiskunde. — De Heer Schoute biedt eene mededeeling aan :

„Over vierdimensionale netten en hun ruimtedoorsneden,"

(Vierde gedeelte.)

Het net (C24).

1. In de eerste mededeeling onder dezen titel liebben we het net der

cellen Cg op twee verschillende wijzen in een net (C24) omgezet, eerst

in een net van cellen C24, daarna in een net van cellen C'-k
"

. Het onder-

scheid tusschen beide transformaties kan Iiierdoor worden gekenmerkt,

dat ellve cel 6' 24 de cel Cs , uit welke ze wordt afgeleid, oni.sluit, terwijl



G. C. J. VOSMAER. ,Over de spinigpirae van Spirastrella bistellata (O.S.i Ldfd.

^^/

y

'7

-̂^ ^ -
'' '<-

/o //

^ <=> ^
/i- IS

j3
Zif.

é e

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVü. A". 1908/9.





(
^^^

)

men elke cel 6' 24
''

licliaiiielijk in een cel Cg'' beschreven kan denken,

indien men slechts nitgaat van tivee elk voor zich de ruimte 7i!4 opvullende

netten van Cs'', die zoo samenhangen, dat het pnntstelsel der hoek-

punten van het eene het pnntstelsel der cel middelpunten van het

andere \ormt en omgekeerd. Omdat de tweede dezer transformaties

mede ten grondslag ligt aan de in de eerste mededeeling opgenomen

tabel der assenbetrekkingen, blijven wij haar ook hier op den voor-

grond stellen, hoewel niet ontkend kan worden, dat het voordeel

van het insluiten der cellen C'24 in cellen Cs' niet zoo belangrijk

is als dat der cellen 6 ig'
'' in cellen Cs'' en Cs , wijl alle cellen

Cï4 ' van het net in oriëntatie overeenstemmen.

We beperken ons ook hier weer tot de doorsneden van het net

(Coi'^ met ruimten loodrecht op een der vier assen van verschillend

soort van eene — en dus van alle — cellen C 24 van het net. Daarbij

wijst de boven aangehaalde label van blz. 536 weer aan, welke

middellijnen van de doos 6'
s"^ met de gekozen assen 07^24, 0/vo4,Oi^24,

(JR2-I van 6'24 '^ overeenkomen. Willen we hier herhalen, wat we
voor het net (6^24) noodig hebben, dan kan dit geschieden in den

vorm
(4) (8) (3) (6.7) (5) (1,2)

OE-24=OFs, OA'24=(2,1,1,0)C'8, OF24=OKs={SA,l,-i)C8, OR24=ORs=OEs,

waarbij de tusschen haakjes geplaatste cijfers 4, 8, 3, . . . , 5, (1,2) de

regels der oorspronkelijke tabel aanwijzen. Hieruit blijkt dan aan-

stonds, dat de reeksen van doorsneden loodrecht op 0^24 en OK24
een bepaalden stand der snijruimte ten opzichte van de assen der

insluitende cellen Ci.'' meebrengen, terwijl men dien stand bij elk

der beide overige reeksen op twee verschillende wijzen kiezen kan.

Hierdoor ontstaan de zes verschillende reeksen van evenwijdige door-

sneden eener in een Cs besloten Cit , die in het volgende worden

beschouwd.

2. Even als dit in de tweede en derde mededeeling geschiedde,

geven we ook hier de uitkomsten van de bepaling der doorsnee

C-24 op twee wijzen aan. Een eerste plaat geeft weer de projecties

der grenselenienlen van de cel 6*24 "*

O]) de middellijn loodrecht op
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de snijrnimten en de hieruit tabellarisch af te leiden kenmerken der

doorsneden aan ; daarbij doen zich dan slechts vier reeksen van

doorsneden voor. Verder levert een tweede plaat de doorsneden zelf

in evenwijdige perspectief, besloten in de omgeschreven achtcel, waarbij

dan zes verschillende reeksen ontstaan. En eindelijk geeft een derde

plaat in hoofdzaak eenige met de door het snijden van het net ontstane

rnimtevullingen samenhangende figuren, terwijl de derde van deze af-

zonderlijk genummerde figuren, die de afleiding der projecties van

plaal I beheerscht, \'Oor het vergemakkelijken der vergelijluiig op

plaat I een plaats gevonden heeft. We beginnen met de beschouwing

der fig. 1 en 2 van plaat III.

De wijze, waarop de cel C-24 ' beschreven is in de doos 6's' , is

hierdoor gekenmerkt, dat de hoekpunten van C^i ' de middelpunten

der zijvlakken van C's zijn. We wijzen aan, hoe deze punten zich

twee aan twee tot uiteinden van ribben, drie aan drie tot hoekpunten

van zij\'lakken en zes aan zes tot hoekpunten van grensachtvlakken

vereenigen door in de figuren 1 en 2 deze achtvlakken aan te geven.

Het is onmiddellijk duidelijk, dat acht der 24 achtvlakken polair

ingeschreven zijn in de acht begrenzende kuben van Cs" ; ^an een

dezer acht\lakken geeft fig. 1 twee overstaande zijvlakken ABC,
ABC' aan, terwijl fig. 2 twee overstaande zijvlakken ABC, A"B"C"
van een der zestien overige doet zien. Immers, de 24 hoekpunten van

C24 ' \erdeelen zich over de ruimte van een grenskubus van Ci , de

daaraan evenwijdige middelruimte en de ruimte van den tegenover-

staanden grenskubus in groepen van 6, 12, 6 punten en de middel-

doorsnee is klaarblijkelijk de combinatie (12, 24, 14) van kubus en acht-

vlak in evenwicht; hieruit volgt, dat het ^?<;(?ff/e begrenzende achtvlak,

waarvan ABC een zijvlak is, een der twee aan ABC evenwijdige

zijvlakken dezer combinatie tot tegenoverstaand zijvlak hebben moet

en dan natuurlijk het met /l SC' in oriëntatie verschillende. Werkelijk

verkrijgt men langs dezen weg zestien nieuwe achtvlakken, wijl elk

der acht driehoekige zijvlakken A"B"C" van de combinatie fl2, 24, 14)

er twee oplevert.

De op plaat t onder de hoofden OEn, OK24, OF24, 0R-2\ aan-

gegeven projecties worden gemakkelijk afgeleid uit plaat I der tweede

mededeeling door middel van de aldaar verkregen projecties der

zijvlakken en grenslichamen van de insluitende achtcel. Door van

elk dier zijvlakken het middelpunt en van elk dier grenslichamen

het polair ingeschreven acht\lak op te sporen verkrijgt men de in
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de vier figuren 3", 3'', 3', 3'' van plaat I neergelegde uitkomsten en

wel in de gevallen 0^24 en 0/^04 slechts acht, in de gevallen

0-^24 en OR^i slechts zestien van de 24 begrenzende achtvlakken.

Wijl nu uit de wetten der reciprociteit volgt, dat de rangschikking der

24 begrenzende achtvlakken bij OEn, OK24, OF^i, OR24 overeenkomt

met de rangschikking der 24 hoekpunten bij ORu, OF^, OKit, OEn,
kunnen de aantallen (2, 4, 2), enz. der gevonden achtvlakken onmid-

dellijk tot de werkelijke aantallen (6, J2,6), enz, die er tusschen

haakjes achter staan, aangevuld worden. Verder wordt dan uit de

kennis van de projectie der hoekpunten en achtvlakken gemakkelijk

al het overige afgeleid.

3. We gaan thans over tot de beschouwing der op de tweede

plaat in evenwijdige perspectief \oorgestelde doorsneden, van welke

die der C'24 " uit de tabellen der eerste plaat, die der omhullende

Cs, uit de tweede mededeeling afgeleid zijn.

Dooi' drie dikke vertikale strepen is deze plaat verdeeld in vier

deelen, achtereenvolgens betrekking hebbende op doorsneden loodrecht

op 0Ei4, op 6*/v24, op OF^i, op ORzi- Van deze vier deelen zijn

het derde en vierde door een dunne streep elk weer in twee deelen

verdeeld, in verband met de twee mogelijke standen van de om-

schreven achtcel.

Doormeden loodrecht op OEn = OFs.

Bepalen we ons ook hier weer tot de overgangsdoorsneden en de

midden tusschen deze gelegen intermediaire doorsneden, dan hebben

12 3 4
we met de vijt aan de breuken O, — ,

—
,
—

, -^ beantwoordende
o o o b

gevallen te doen. We vinden dan, wat de omschreven achtcel

betreft, een rechthoekig parallelopipediim met een vierkant met de

zijde 2 tot basis en een hoogte achtereenvolgens ter waarde van

1 3
<"'. — l/2. 1/2, — y/'I. 2i/2 en, wat C24 aangaat, een punt, een kubus

1

met de ribbe — K2, een kubus raet de ribbe \/'2, een veelvlak

(32,48,18) begrensd door 6 vierkanten en 12 zeshoeken met twee

symmetrieassen — ais een door de zijvlakken van een kubus aan

de octaëderhoekpunten afgeknot ruitentwaalfvlak te kenmerken —
42
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en dit gelijkzijvlakkig halfregelmatig \eelvlak (24, 36, 14), dat t»ok

granatoëder heet, zelf ').

Doorsneden loodrecht op ÖK^ ^(2,1,1, 0) C%.

Hier treedt een verschil op in de breukcijterj^, naarmate men deze

in \erband niet Ca of met de doos C? beschomvt. In het eerste

geval beantwoorden aan de ze\'en doorsneden de onder rechts geplaatste

12 6
breuken O, — , — , . . — , terwijl in het tweede geval bij deze de

2 3 8
boven links senlaatste breuken —

- , — , . . ,
— optreden.

^ ^
1(3 IG 1(3 '

In de tweede mededeeling hebben we uiteengezet, waarom het

vraagstuk van de bepaling der doorsnee van een achtcel in het geval

(2, 1,1,0) Cs een afmeting verliest en de doorsneden prisma's zijn met

een hoogte 2, waar\an de grondvlakken de doorsneden zijn vaneen

kubus met een reeks van evenwijdige vlakken loodrecht op de lijn uit

den oorsprong naar het punt (2,1,1), vlakken, die van de coördinaat-

1

assen dus met -,1,1 evenredige stukken afsnijden. ^ oor de zeven hier

optredende gevallen geeft fig. 4 den vorm dier grondvlakken tan

;

het in teekening brengen dier in het tweede gedeelte van plaat II

voorgestelde pi-isma's levert dus niet het minste bezwaar op. Wijl

het niet even gemakkelijk is, uit de op plaat I gegeven kenmerken

der doorsneden van de ingeschreven Cu lot den vorm dier door-

sneden op te klimmen, zijn de in de prismabegrenzing gelegen zij-

vlakken dier doorsneden op onafhankelijke wijs bepaald geworden.

Dit geschiedt met behulp van de figuren 5°, 5'', 5 , die op een-

voudige wijs met fig. 4 in verband staan. Stellen we ons voor, dat

0X\, (JX-x, OXs, ()Xi (fig. 4) de vier in O samenkomende ribben

der achtcel zijn en de snijruimte evenwijdig aan ^A'^ door de

zeven kubusdoorsneden wordt aangebracht, dan is het duidelijk,

dat deze snijruimte gesneden wordt door de ruimte (^(A'iA'aA's)

volgens een vlak evenwijdig aan grond- en boven\lak van het

prisma, door de beide i-uimten 0(A'iA'2A'4) en (-'(A'iA^A'4) volgens

vlakken evenwijdig aan de bij de middeldoorsnee optredende paren

(2)

1) Ook hier worden de in de grensvlakken van de doorsnee met Cs zichtbare

punten en grensvlakken van de doorsnee met t' 2+ op den voorgrond gebracht en

zijn die geschaduwde zijvlakken, welke bij verschuiving der snijruimte in elkaar

overgaan, op dezelfde wijze geschaduwd.
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evenwijdige zijvlakken, door de ruimte 0(A'2A3A'4) volgens een

vlak evenwijdig aan het niet bij de niiddeldoorsnee optredende

zijvlak, dat wegens zijn stand in onze figuren van plaat II als aclitervlak

mag worden aangeduid. We zoeken nu in elk der vier coör-

dinaatruimten een vlak loodrecht op het zooeven gevonden snijvlak

van die coördinaatruimte met de snijruimte, waarop zich bovendien

de in die coördinaatruimte gelegen grenskubus der achtcel met het

polair ingeschreven achtvlak zoo eenvoudig mogelijk projecteert;

daarvoor kiezen w-e in OiXiXoXs) het vlak 0{XiY),in 0{XiXiX4)
het vlak 6»(A'iA'2), in OiXiXaX^) het vlak OiXiXs), in OiX^XaX^)
het vlak 0{X2X3). Met weglating van het aan O^XiX^X^) gelijke

geval ((^A'iA'sA^j stellen de fig. 5", 5*, 5<^ deze projecties voor ; daarbij

zijn de reeksen van e\enwijdige snij\lakken dan door hun even-

wijdige doorgangen aangegeven. Voor eiken stand van het snijvlak

leidt men met behulp van deze figuren gemakkelijk de verlangde

octaëderdoorsneden af. Zoo \indt men de octaëderdoorsnee pqr in

de ruit o s van fig. 5" als den zeshoek \an het bovenvlak en de

octaëderdooi"snee p'q'r' in den rechthoek o'r' van fig. 5'' als de

deltoïde van de zijvlakken der middeldoorsnee terug, terwijl de octaëder-

doorsnee p"q"r"s" in den rechthoek o"t" (tig. 5'^) voert tot den zeshoek

in het achtervlak van de doorsneden beantwoordende aan de breuken

1 3— en — . Met behulp van de op plaat I tabellarisch aangegeven

kenmerken der doorsnede, vindt men dan ten slotte gemakkelijk,

hoe de aan den dag tredende zijvlakken tot de volledige begrenzing

van het veelvlak van doorsnee moeten woi-den aangevuld door zij-

vlakken in het inwendige ^•an het prisma gelegen.

De aldus verkregen veelvlakken van doorsnee van C24 zijn wegens

hun meer samengestelden vorm minder gemakkelijk te beschrijven
;

ze vertoonen twee gemeenschappelijke karaktertrekken : ze bezitten

een as met de periode 3, in onze figuren de horizontale lijn ^JJS^,

en vier sj'mmetrievlakken, drie door de as en een er loodrecht op.

Deze as MX is geen as van de prismatische doorsnee der omschreven

Cs met uitzondering van de middeldoorsnee; \oor deze wordt zij een

as met de periode 2 en in verband daarmee is ze voor de middel-

doorsnee van C'24, die zeven symmetrievlakken toelaat, een as met
de periode 6,

Gemakkelijk blijkt, dat de lengte der as MX voor de zeven ver-

schillende doorsneden achtereenvolgens

7 8 9 10 11
1/2, — 1/2, - 1/2, - 1/2, - 1/2, - 1/2 en 2l/2

o o b b 6

bedraagt.

42*
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Doorsneden loodrecht op OF-n = OK?.

Bij de liier optredende \ijf tïguren, voorgesteld in de eerste kolom

van het derde gedeelte \an plaat TI, vinden we onder rechts de breuken14 2 3 6
O, — .... — , boven links de breuken — ,

—
, . . ,

— .

' 8
'

8 12 12' 12

Ook hier heeft het vraagstuk \an de bepaling der doorsnee van

de achtcel een afmeting verloren en zijn die dooi-sneden prisma's

met een hoogte 2, waarvan de grondvlakken de doorsneden zijn van

een kubus, ditmaal met vlakken loodrecht op een diagonaal. Ook

hier is het wenschelijk de in de begrenzings\lakken dier prisma's

gelegen zijvlakken der doorsneden van de ingeschre\en C'04 op on-

afhankelijke wijs te bepalen. Daartoe heeft men in de figuren 5",

5*, 5"^ de reeksen van evenwijdige lijnen, die de doorgangen van de

loodrecht op de vlakken van teekening staande snijvlakken \oor-

stellen, opgemaakt in de onderstelling van de snijruinile (2,1,1,0),

slechts te ver\angen door die, welke met de eenvoudiger onderstelling

(1,1,1,0) in verband staan. Wijl de nieuwe figuren 5'' en 5'' aan

elkaar gelijk worden, zijn de nieuwe reeksen van doorgangen, met

weglating der nieuwe breuken, in de figuren 5" en 5* — en wel door

stippellijnen — aangegeven. Zoo vindt men — geheel als boven — de

octaëderdoorsnee uvic in den gelijkhoekigen hal fregelmatigen zeshoek f;c

als grond- en bovenvlak, de octaëderdoorsnee t'ii' v'w' in den rechthoek

.5

is'x' als drie zij\"lakken der bij de breuk — behoorende doorsnee

teruo-; zoo verkrijgt men — eveneens geheel als boven — met

behulp van de gegevens van plaat II gemakkelijk de geheele begrenzing

van elk dor vijf doorsneden van C^i-

De hier optredende vormen vertoonen dezelfde karaktertrekken

als de zeveji der voorgaande groep, een as met de periode 3 en vier

SA inmetrievlakken \oor de excentrische doorsneden, een as met de

periode 6 en zeven symmetrievlakken voor de middeldoorsnee.

Alleen valt dit onderscheid te vermelden, dat de doorsneden van

C24 en die van de omschreven d, wat as en symmetrievlakken

aangaat, hier geheel met elkaar overeenkomen, eu alle assen MN^
de lengte 2 hebben.

Doorsneden loodrecht op 07^24 = (3, 1, 1, 1) Cs.

Hier vindt men — zie de tweede kolom van het derde gedeelte

\an plaat II — de vijf reeds gevonden doorsneden van 624 terug
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nu besloten in deelen van rhomboëders'), verkregen door regelmatige

at'knotting aan een der ashoekpunten, en, wat de middeldoorsnee betreft,

in een gaaf rliomboëder. Omtrent deze doorsneden der omschreven

achtcel vergelijke men plaal II der tweede mededeeling.

Ook hier komen de doorsneden van C24 en Cs ten opziclite van

as en symmetrievlakken in hooiVlzaak met eikaar overeen ; alleen is

het vlak, dal de as J/iV loodrecht middendoor deelt, geen symmetrie-

vlak van de afgeknotte rhomboëders en blijft de as bij liet gave

rliomboëder der middeldoorsnee haar periode 3 behouden.

Doorsneden loodrecht op ORn = ORg-

In dit allereenvoudigste geval, dat reeds boven werd aangestipt,

vinden we — zie het bovenste deel van het laatste gedeelte van

plaat II — steeds in een kubus van onveranderlijke grootte beslo-

1 2
ten, achtereenvolgens beantwoordende aan de breuken O, — , —

,

4 4:

het acht\ lak, het geiijkhoekpuntige hal fregel matige veelvlak (24, 36, 14)

en de combinatie (12, 24, 14j van kubus en octaëder in evenwicht.

Doorsneden loodrecht op OHu = OEg-

Hier moeten de drie ilguren weer \erscliillendc breukcijfers dragen

en wei onder rechts de op C24 betrekking iiebbende O, — , — , boven
4 4

2 3 4
links de op Cs slaande -^i -^1 -^•

8 8 8

De drie boven leeds gevonden doorsneden van C<i verschijnen hier

— zie het onderste deel van het laatste gedeelte van plaat II —
aciiteieenvolgens beschreven in het viervlak, het geiijkhoekpuntige

halfregelmatige veelvlak (12, 18, 8) en het aciilvlak, die tot een-

voudige afleiding van de juiste maten weer in kuben beschreven

gedacht zijn.

4. Van de twee in de vorige mededeeling besproken wegen, die

tot de kennis van de door de snijding van het net (C24) ontstane

ruimtevullingen voeren, kiezen we hier de theoretische, waarbij uit

de doorsnee van de snijruimte met een bepaalde cel 62+ wordt af-

geleid, hoe die snijruimte de andere cellen Ca aandoet. Daartoe

1) Deze slechts weinig van kuben verschillende rhomboëders begrensd door

ruiten met scherpe hoeken van 84=>15'39", bij vergissing als kuben geteekend,

zijn hier geheel aangegeven; alleen is de doorsnee met het afknottende vlak in

dikke lijnen geteekend.
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geven we in tig. 6 aan, hoe de tweemaal de ruimte R^ vullende

doozen Cl zich op de gekozen assen OEo-t, OK^, OF24, 0R-2i projec-

teeren. Van de projecties op de hiermee samenvallende assen OFg,

(2,1,1,0) CV OIQ, ORs') onderscheidt het derde geval OKs zich hierdoor

van de overige, dat het middelpunt van de bovenste achtcel (2,6,6, 2)

zich niet in de projectie van een hoekpunt projecteert ; in verband

hiermee wijkt elke bij dit geval behoorende ruimtevulling van den

algemeenen regel af. Deze regel zegt, dat het verschil der breuk-

cijfers behoorende bij doorsneden, die bij een zelfde rnimtevulling

optreden, een breuk is met de eenheid tot teller en het aantal gelijke

deelen der projectie van een achtcel tot noemer ; volgens dezen regel

is dit verschil in het eerste en \ierde geval — , in het derde geval

der teekening — en zon het in het tweede geval \an OKs — moeten
4

""

3

zijn; nu wordt het in dit geval slechts —

.

6

Nu hiermee in het algemeen aangegeven is, welke doorsneden van

Cu met elkaar een ruimtevulling moeten opleveren, kan tot de be-

handeling der verschillende gevallen worden overgegaan ; daarbij zal

dan telkens blijken, dat bij elke combinatie van doorsneden elk

zijvlak in vorm en stand tweemaal voorkomt, zoo als de aaneen-

sluitina' vereischt.

RuimtevulUngm loodrecht op OEu. We hebben hier achtereen-

/ 4\ / 1 5\ /2 6>
volgens met de breukcombinaties 10, ~

)
• 1 ^ '

's" ) '
[
^ '

sT 1
^^

doen en vinden dan drie ruimtevullingen, n.1. die van granatoëders,

die van aan de octaëderhoekpunteii afgeknotte granatoëders en kleine

kuben en die van kuben van de dubbele ribben lengte.

Rubntevidlmgen loodrecht op OK^a. In de bij Cs behoorende

4 8 12^

breuken uitgedrukt treden hier de combinaties O, ,— , 77; , r-r
16 Ib It)^

(

1 5 9 13\ /2 6 10 14\ ,. .
,

.., .

•— , — , — ,
— , — ,

—
,
— . — op, die zich, wiil aan de

16 16' 16 16y V16 16 16 167 ^' •'

breuken O, — ,
-— geen lichamelijke doorsnee van ('24 beantwoordt,

16 16

1) Omdat dit op de plaat beter uitkwam, is de volgorde veranderd en (2,1,1,0) Cj

met OA'5 omgewisseld.
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4 8\/5 O lf^\/6
afgezien van verschil in onëntaüe tot (^-, -^, ^-. - , -^ , ^-
laten vereenvoudigen. We bespreken aclitereen volgens elk dezer ge-

vallen afzonderlijk.

/4 8 ^
Geval (

—
,
—

. Bii deze ruimtevulling treedt de middeldoorsnee

8
(26, 42, 18") met de breuk — slechts in een enkelen stand on, terwiil

16
i' >

4
liet veelvlak (11, 18, 9) met de breuk — zich voordoet in twee ver-

schillende standen, die door een draaiing van 180^ om de as MX
met de periode 3 uit elkaar worden afgeleid. Ter verkrijging van

een goed inzicht in deze ruimtevulling prqjecteeren we haar achter-

eenvolgens op een vlak loodrecht op de gemeenschappelijke asrichting

en op een der assen. Deze projecties worden onmiddellijk gevonden,

zoodra men weet, hoe de samenstellende veelvlakken aan elkaar

sluiten. Daarom ge\en we eerst aan, dat twee \'eelvlakken van ver-

schillenden vorm slechts met een deltoïde, twee veelvlakken (U , 18, 9)

slechts met een ruit, twee veelvlakken (26, 42, 18) slechts met een

zeshoek aan elkaar kunnen sluiten, wat dadelijk duidelijk is, als men

bedenkt, dat alle assen 3fN dezelfde richting hebben.

De projectie der ruimtevulling op een vlak loodrecht op de assen

MJX is te beschouwen als de vereeniging (fig. 7") van twee bekende

vlakvullingen, die van regelmatige zesiioeken en die van gelijkzijdige

driehoeken, zoo over elkaar gelegd, dat de hoekpunten der veelhoeken

van de eene de middelpunten der veelhoeken van de andere zijn en

omgekeerd. Snijdt men deze ruimtevulling door een vlak loodrecht

op het midden van een as MN, dan verkrijgt men de vlakvuiling

der driehoeken of die der zeshoeken, naarmate die as JAV aan den

vorm (11, 18, 9) of aan den vorm (26, 42, 28) toekomt.

De projectie der ruimtevulling op een as is in fig. 8'' afgebeeld

in tw^ee lagen, waarvan de bovenste op de assen der middeldoor-

sneden, de onderste op de assen der veelvlakken (11, 18, 9) belrekking

heeft. De assen MX der eerste groep, ter lengte van 2l 2, sluiten

aan elkaar, terwijl tusschen de assen M'X' der tweede groep met
4

een lengte ^1/2 tusschenruimten liggen. Op een as van elk der beide

groepen zijn de projecties der veelvlakshoekpunten aangegeven, op

MJX de punten A, B, C, D, op M'N' de punten A' , B' , C' ; daarbij

vallen C, D, X achtereenvolgens met M' , A' , B' samen ')

4
1) Deze punten zijn ook aangegeven op de bij ,- en —; behoorende veelvlakken

lo Ib
van het tweede deel van plaat II; daar zijn echter de accenten weggelaten.
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Geval
(

][(T > j^ , T^ )• De drie vormen (14,21,9), (26,39,15), (32,48,18)

beantwoordende aan de breukt-n — ,
— , — komen alle in twee tegen-

Ki IG lü
°

gesteld georiënteerde standen voor. Uit den vorm der zijvlakken blijkt,

dat twee aangrenzende veelvlakken
j
—

; j
niet een gelijkbeenig trape-

zium, twee \'eelvlakkeii f
--

|
met een zeshoek uit den equatorgoi'del

aan elkaar moeten sluiten, terwijl de vereischte evenwijdigheid van

alle assen MJSf nog slechts de mo(/e//jkIu'i<l openlaat, dat twee veel-

vlakken
( —, ] dit met een zeshoek, twee veelvlakken ( -^ ) dit met

een zeshoek uit den equatorgordel doen. Vertier moi'f een veehlak

—
I aan een aangrenzend veelvlak ( —; I sluiten met een niet aan

den equatorgordel behoorenden zeshoek, een veelvlak I
—

veelvlak ( -;
I
met een deltoïde, terwijl een \eelvlak (

—

-

veelvlak f
—

) kun sluiten met een zeshoek.

Uit het bovenstaande blijkt gemakkelijk, dat de projectie der ruimte-

vulling op een vlak loodrecht op de assen (fig. 7^) bestaat uit de

vereeniging \an twee vlakvullingen, waarvan de hier op óen voor-

grond gebrachte uit equatordoorsneden van de veeh'lakken
( ^ )

en

f
—

1 bestaat, terwijl de meer regelmatige der zeshoeken met de veelhoek-

middelpunten van de vorige tot hoekpunten door de etpiatordoorsneden

van het veelvlak I —v
J

wordt opgeleverd. Hieruit volgt dan tevens,

dat geen twee veelvlakken [
—; 1 aan elkaar sluiten en geen twee

veelvlakken f
-^ 1 dit met een zeshoek doen.

De projectie op een as is in tig. 8'' in drie lagen weergegeven,

die achtereenvolgens bij de veelvlakken
( ~t M 7^ 1

'( 77; )
behooren.

In geen der drie lagen sluiten de assen aan elkaar. Als boven is
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uitgelegd zijn op il/iV de projecties A,B, . . . . ,H, op M'^' de

projecties A' , B' , . . . . , F', op M"N" de projecties A", B", . . . . , D"

van hoekpunten aangegeven ; hier vallen de puntenparen en -drietallen

{E, 31'), {F, Af"), {G, A', A"), {H, B', B"), [X, C") op elkaar.

Geval
I

—
I

. In dit geval van liet op zich zelf staande in twee

V'V
tegengesteld georiënteerde standen optredende veel vlak (14,24,12),

begrensd door een eqiiatorgordel van zes gelijkbeenige trapezia en twee

drietallen van ruiten aan de polen, sluiten de veelvlakken zoowel

met gelijkbeenige trapezia als inet ruilen aan elkaar.

De projectie op een vlak loodrecht op de assen bestaat uit de

vlakvuUing door regelmatige zeslioelcen, alle op dezelfde wijze in

drie ruiten \erdeeld.

De projectie op een as (fig. 8') bestaat uit twee gelijke lagen

;

alle assen iJ/xV", M'y hebben dezelfde lengte. Door de projecties

A, B, C, D der hoekpunten wordt elke as in vijf gelijke deelen \'er-

deeld ; de laatste twee segmenten CD, DN van MX bedekken de

eerste twee segmenten M'A', A'B' van M'N'

.

Beschouwt men het gedeelte der ruimtevulling, dat begrepen is

tusschen de twee vlakken, die in a en b (fig. 8) loodrecht (_ip het

vlak van teekening staan, en denkt men zich alle hahe veelvlakken

(14, 24, 12) tusschen deze vlakken hol, dan heeft men met een

ruimtefiguur te doen, die in sterke mate aan de bekende honigraat

der bijen herinnert. Werkelijk is een ruimtevulling, waarbij de

veelvlakken inderdaad dubbele bijencellen zijn, door A. A^^DREINI

beschreven. Doch de hier uit de vierdimensionale ruimte afgeleide

ruimtevulling tier veelvlakken (14, 24, 12) kenmerkt zich niet door

de bekende minimumeigejischap der bijencel; veeleer staat zij op

eenvoudige wijs in verband met de ruimtevulling door granatoëders.

Snijdt men n.1. een granatoëder door een vlak loodi'echt op een

diagonaal in twee gelijke helften en draait men de eene helft ora

deze diagonaal 180° om, dan ontstaat een lichaam even als het

bovenbeschrevene begrensd door zes gelijkbeenige trapezia en zes

ruiten, maar de trapezia hebben een anderen vorm. ')

RuimtevulUngen loodrecht op OF>4- In de bij Cg behoorende

') In Andreini's in 1305 verschenen, met .stereoscopische af beeldingen van ruimte-

vullingen fraai geïllustreerde, verhandeling „Sulle reli di pohedri regolari e semiregolari

e sulle correspondenli reti correlative" [Mmiorie della Societd Ualiana delle

Scienze, reeks 3, deel 14, blz. 7ri— 129), die overigens weinig punten van aanraking

met mijne studie heeft, vindt men in de paragraphen 76, 77, 80 deze drie verschil-

lende Iwaalfvlakken, die de ruimte vullen, alle aangegeven.
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breukcijfers uitgedrukt hebben we hier met de beide combinaties

2 4 10\ / 1 3 in
, ,. .

,

/ i 6\ 4 6
Geval ^ t ~ö )

• ^^^'^ *^® ^"'^® ^^y ^ ^" '^y — behoorende vor-

men (12,21,11) en (18,30,14) treedt de eerste in twee verschillende

standen op. Aaneensluiting- van twee vormen (12,21,11) vindt plaats

langs driehoeken, van twee vormen (18, 30, 14) langs zeshoeken en

van twee veelvlakken van verscliillenden \orm langs trapezia.

De projectie op een \lak loodrecht op de assen is voorgesteld in

fig. 9". Men herkent onmiddellijk in de drie geschaduwde zeshoeken

ABCDEF üe bovenvlakken van drie middeldoorsneden
( — ) en in

LMJSf het grondvlak, in FiEiBiAiDid de equatordoorsnee van het

daartusschen vallende lichaam
( ^ )

> <?hz-

Geval (—\, (—\ Beide vormen (18,27,11) en (30,45,17)

treden in twee verschillende standen op. Aaneensluiting van twee

veelvlakken (18,27,11) van gelijke oriëntatie vindt niet plaats, ter-

wijl twee aaneensluitende veelvlakken (18,27,11) van verscliillende

oriëntatie een zeshoek, en wel een regelmatigen, gelegen in een vlak

loodrecht op de as, gemeen hebben, waaruit dan volgt, dat de assen

dier \ eelvlakken in eikaars \erlengde vallen. Sluiten twee veelvlakken

(30, 45, 17) van gelijke oriëntatie aan elkaar, dan hebben ze een

haltregelmatigen zeshoek met elkaar gemeen en vallen de assen in

eikaars verlengde; sluiten twee veelvlakken (^30,45,17) van verschil-

lende oriëntatie aan elkaar, dan geschiedt de aanraking volgens een

zeshoek met twee sjmmetrieassen gelegen in een vlak, dat helt ten

opzichte van de asrichting. Aanraking volgens zeshoeken met twee

sjmmetrieassen in vlakken evenredig aan de assen J/A" geschiedt bij

twee veelvlakken van verschillenden vorm.

De projectie van de ruimtevulling op een vlak loodrecht op de

assen MJS is voorgesteld in fig. 9'. Gemakkelijk herkent men in de

drie geheel op de teekening voorkomende geschaduwde halfregelmatige

zeshoeken de bovenvlakken der doorsnee f —
J

, in de overige ge-

schaduwde deelen der figuur gedeelten van grondvlakken der doorsnee
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j
in tegengestelde oriëntatie, in de twee grootere in liet midden

der teekening over elkaar liggende haltVcgelniatige ze&lioeken equator-

doorsneden van den \orni |
—

|
, waarvan de dikte, d.i. het binnen

het veelvlak gelegen deel der as, half zoo groot is als bij (
—

], enz.

Ruiiii/eruUüu/en loodrecht op Ou- We vinden hier ten slotte twee

bekende rninitevnllingen, die van octaëders met de combinatie van

knbus en octaëder in evenwicht, en die van het lichaam (24, 36, 14)

van Lord Kklvin.

Wiskunde. — De Heer Schoute biedt eene mededeeling aan van

den Heer Lücien Godeaux, te Luik. ,,Sitr les types de (x>''-com-

plexes bilini'aires de M,—o dans E, "

(Mede aangeboden door den Heer Cardinaal).

J'ai recherche récemment ') quels étaient les caractères cssentiels

du type Ie plus général du complexe bilinéaire de coniques dans E,
;

je me propose d'étendre mon raisonnement a l'espace lineaire a r

dunensions E,.

Soient cc variétés AJ','—n a r—2 dimensions et d'ordre n. Une
quelcon(pie de ces variétés est entièiement située dans un espace

lineaire E,--i de l'espace tbndamental A', , Nous dirons que ces oc

variétés forment nn oo'-comple.xe.

Les caractéristiqnes d'un tel complexe sont :

n

1°. Le nonibre ft des M,—'> shui'es dans un E,—[ général de E,.

2°. Le nomhre v des Ml'—o passant par un point jixe et dont Ie

E,—] passé par un E,—^ contenant le point Jixe choisi.

Le but que nous poursuivons ici est la détermination des carac-

tères essentiels du oo'' — complexe le plus général L ajant les carac-

téristiqnes ft = 1, r = i.

Remarquons que toutes les variétés iü"— 2 de E,, sont les sections

1) Détermination des variétés de complexes hUinéaires de coniques. Buil. de

l'Acad. Roy. de Belgique 1908.
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par des E,—i des variétés f 'Li ar — 1 diinensions et d'ordre n

/ n -\- r — 1\
d'un svsteme lineaire ( 1 — 1 tois inlini A.

Les M!L.2 de L sont éxidemment situées sur les \",'—\ d'un x'- systéme

K' contenu dans K.

Théokème I. — Zt'.vJi,._2 '/f L sitiu'es dans les El— \ passantpar un

Er—\ ji^ce em/endreni une varick' T^,'Li a / — 1 diinensions et d'ordre

n +'l.
Soit (/ un espace lineaire E,—2. Cliaqiie Er—i passant par (/ con-

tient une Jf'r—2- L'espace d appartient a la \ariété engendrée par

ces M'r~'2, car r ^ i. On en conclut Ie théoréme énoncé.

Théokème II. — Une F,'l_i du système K' ne coniie?it gihiéralemetit

qu'itne M'r-o de E. Supposons qu'il existe une T/li de A'' conte-

nant deux JiJLo de L et désignons par a. ^i les E,—i conteaant ces

deux M','—2. Les Ji"_i dont les ^,_i passent par Ie AT—2 coniraun

a « et ji engendrent une V'—i sur laquelle les points communs a a,

,i et aux deux j\J'r-o sont multiples d'ordre deux.

Il s'ensuit que par un point du A,_q coiumun a «, ,J il ne passerait

généralenient pas de M "—2 de E dont Ie E,—\ passerait par eet Er—2,

ce qui est contraire a Thypolhèse r^l; d'oii Ie tliéorème.

CoNCLUsiON : Nous voyons que

1". Un E,—\ contient une .seuie Ji"—o de E, donc qu" a un A',._i

correspond une seule F,— 1 de K'.

2°. Une Fr— 1 de A'' contient une seule M"-2 de L, donc a une

V"—\ de A' correspond un seul Er—\.

Far conséquent

:

U71 cc'-complexe de M ,—2 de cai-acteristiques jl* = 1, r ^ 1, est

l intersection des élénients de deux variétés en correspondance birationnelle;

l'une de ces variétés est coinposée des Ef—\ de l'espace, rautre est un

systeme Imnaloïde r fois in/ini de F,—;.

Eiége, 14 Octobre 1908.
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Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt eeiie mededeeling

aan van den Heer J. D. van der Wa.axs Jr. : „Over de ver-

deelim/swet der energie bij electrische stelsels.

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lorentz).

Zooaio bekend is, heeft Maxwell het eerst de stelling uitgesproken,

dat bij statistisch evenwicht iedere graad van vrijheid gemiddeld

evenveel kinetische energie zal vertegenwoordigen. Door de onder-

zoekingen \'an Boltzmann en van Gibbs is de juistheid van die

stelling voor de systemen, waarop luin tlieorie betrekking heeft

mijns inziens boven bedenking verheven. Toch is dit resultaat slecht

met de experimenteele gegevens te rijmen. Het is reeds lang bekend,

dat gasmoleculen ongetwijfeld meer graden van vrijheid moeten

bezitten, dan uit de soortelijke warmte bij constant volume in verband

met deze wet zou volgen.

Boltzmantv' '), GiBBS *) e. a. hebben er dan ook nadrukkelijk op

gewezen, dat stelsels, zooals die in de natuur voorkomen, steeds

belangrijke verschilpunten \'ertnonen met de stelsels, waar\oor bedoelde

wet bewezen is. Holtzmann en Gibbs toch hebben hun statistische

theorie opgebouwd uitsluitend voor systemen, die een eindig aantal

gi-aden van vrijheid hebben en waarvoor de vergelijkingen der klas-

sieke mechanica gelden. De in de natuur \oorkomende stelsels aan

den anderen kant bevatten steeds electrische ladingen, waardoor de

aether met zijn oneindig veel graden van vrijheid in het spel komt.

Voor de veranderingen der coördinaten komen nu buitendien niet

uitsluitend meer de mechanische wetten, maar ook de grondvergelij-

kingen der electriciteitsleer in aanmerking.

Op grond hiervan scheen een uitbreiding \an de statistische methode,

zi'k'», (lat deze ook op electrische \crschijnselen van toepassing werd,

dringend noodzakelijk. Een poging een dergelijke uitbreiding er aan

te geven is gedaan door Jeans ') en door liORENTZ *). Zij beiden

kwamen tot de conclusie, dat ook in dit geval de verdeelingswet

van ^Iaxwell geldt. Door hun beschouwingen werd echter op een

nieuwe moeilijkheid gewezen. Wanneer iedere gi'aad van vrijheid

evenxeel kinetische energie vertegenwoordigt, moest de aether met

zijn oneindig veel graden van vrijheid ten slotte alle energie ver-

werven. Een gevolg daarxan zou zijn, dat bij evenwicht tusschen

1) L. BoLTZMANN, Wiener Silzungsb. LXItl p. 418. a. 1871.

2) J. W. GiBBs, Statistical Mechanics. p. 167.

') J. H. Jeans, Pliii. Mag. Serie VI. Vol. X, p. 91, 1905.

*) H. A. LoRENTz, Nuovo Gimento, Serie V. Vol. XVI.
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ecu materieel stelsel en den aetlier, zooals tengevolge van de straling

bij alle warmteversehijnselen optreedt, de moleculen en electronen

zouden stilstaan. Buitendien moest de aether de energie dan op

zoodanige wijze bevatten, dat alle energie aan de zijde der oneindig

kleine golflengte was opgehoopt.

Het is diudelijk, dat de theorie ook hier in lijnrechte tegenspraak

is met de ervaring. Toch is het gemakkelijk in te zien, dat wij tot

deze conclusie moeten komen, als wij de volgende drie onderstelUngen

aannemen :

A. Er is voldaan aan de belrekking %^ —
^ = 0. Hierin stelt

71 het totale aantal onafhankelijk veranderlijken voor ; p,- een wille-

keurige vaji die veranderlijken. (In de mechanica zijn zoowel de

coördinaten als de bijbehoorende Aucties of momenten als onafhanke-

lijk te beschouwen, zoodat bij een mechanisch stelsel n het dubbele

van het aantal graden van vrijheid voorstelt).

B. Er is statistisch evenwicht.

C- Alle phasen (in den zin van Gibbs) die dezelfde energie vertegen-

wooi'digen liggen op dezelfde baan.

Door Jeans ') en door W. Ritz *) zijn pogingen gedaan een ver-

klaring van deze tegenspraak tusschen theorie en waarneming te

geven. In zekeren zin ook door M. Pl.\nck, ofschoon deze bij zijn

stralingstheorie niet van de statistische methode van Gibbs uitgaat.

Daar deze theorieën mij geen van alle bevredigen, wil ik hier wijzen

op nog een andere richting, waarin een oplossing van de tegen-

strijdigheid zou kunnen gezocht worden. Voor ik dit doe meen ik

echter verplicht te zijn aan te geven waarom de drie genoemde

theorieën mij niet bevredigen, daar het anders niet gerechtvaardigd

zou zijn te trachten het aantal zienswijzen nog met een te vermeerderen.

De theorie van Ritz maakt bij oppervlakkige beschouwing den

indruk, de oplossing der moeilijkheid daarin te zoeken, dat zij de

onderstelling C verwerpt. Immers Ritz wil een groot aantal toestanden

van het electromagnetisch \'eld, die wel met de veldvergelijkingen

bestaanbaar zijn, verwerpen, daar zij volgens hem niet kunnen

voorkomen. Zoo wil hij alleen golven aannemen, die van de electronen

uitgaan, niet zoodanige, die erop convergeeren, omdat het electron,

als deze laatste wel bestonden een perpetuum mobile zou zijn.

Uit deze woorden blijkt reeds, dat het eigenlijk onderstelling B is,

die door Ritz verworpen wordt. Het stelsel, dat hij beschouwt.

1) Verg. o. a. l.c. en Phil. raag. Serie VI. Vol. 11, p. 638.

5) Ritz. Phys. Zeitschr. 9 Jaarg. No. 25 p. 907. Anno 1908.
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verliest steeds energie en is dus niet in evenwicht. Wanneer wij het

stoffelijk heelal denken een eindige ruimte in te nemen te midden
van een aether, die zich naar het oneindige uitstrekt, dan moet dit

natuurlijk ook energie \'erliezen en kan niet in evenwicht zijn. Wij

weten trouwens toch al, dal door de heerschende temperatuurver-

schillen het stoffelijk heelal niet in evenwicht is. Bij onze waarnemingen

echter hebben wij steeds slechts met beperkte stelsels te maken,

die door andere stelsels omgeven zijn, en die slechts gedurende

zekeren beperkten tijd aan de inwerking van buiten onttrokken

blijven en geacht kunnen worden in evenwicht te zijn. Gedurende

den tijd, dat het e\enwicht bestaat, moet echter ieder deeltje gemid-

deld evenveel energie absorbeeren als het uitstraalt. De naar binnen

gerichte straalvector moet dus gedurende dien tijd wel bestaan.

Maar, zegt Ritz, wanneer wij een eindig stelsel beschouwen,

moeten wij dit altijd in wanden ingesloten denken, die een eindig

aantal electronen bevatten en dientengevolge de straling op minder

wijzen kunnen reflecteeren dan de door Lorentz gebruikte
,
.absoluut

geleidende" wanden dit kunnen. De theorie van Lorkntz is dus niet

op de natuurlijke systemen van toepassing. Hierin is ook inderdaad

een moeilijkheid gelegen. Reeds de y-stralen van radium gaan in

aanzienlijke mate door metalen schermen heen en het is mogelijk,

dat trillingen van nog veel kleinere golflengte een zóó groot door-

(Iringingsvermogen bezitten, dat zij bij onze experimenten nooit in

ötralingsevenwicht vei'keeren. Toch komt het mij voor, dat er feiten

zijn, die erop wijzen, dat in de op zich zelf juiste opmerking

van Ritz de sleutel ter verklaring van het normaal spectrum niet is

gelegen. Was toch de verklaring \nn Ritz de juiste, dan komt het

mij voor, dat voor alle golflengten, die door de wanden nog regel-

matig teruggekaatst worden de spectraalformule van Rayleigh moest

geldig zijn, wat volstiekt niet het geval is. (_)ok zouden wij dan

moeten \erwaciilen, dat deze formule met grooter benadering vervuld

zou zijn naarmate de wanden dikker waren en dus meer golflengten

bij benadering in stralingsevenwicht verkeerden ; men zou dan niet

een bepaalde spectraalformule vinden onafhankelijk van de dikte

der wanden. Wij kunnen ons de wanden tenslotte oneindig dik

denken, zoodat zij oneindig veel electronen zouden i)evatten, en Ritz

heeft niet aangetoond, dat ook in dit geval zijn beperking van het

aantal mogelijkheden bij de door de wanden naar binnen gezonden

straling gerechtvaardigd is.

Terwijl de theorie van Ritz zich alleen met het normaal-spectrum

bezighoudt, tracht Jeans tegelijkertijd \an de moeilijkheden daaraan,

en van die aan de soortelijke warniteii verbonden, een oplossing te
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vinden. Ook hij meent die oplossing daarin te moeten zoeken, dat

onderstelling B niet vervuld is. Hij meent namelijk dat de coör-

dinaten van een stelsel in twee soorten te verdeelen zijn 1« diegene,

die wij eonservatie\e coördinaten zouden kunnen noemen, en die

een merkbare kinetische energie bezitten, 2*^ diegene, die wij disci-

patieve coördinaten kunnen noemen, die slechts uiterst langzaam

energie van de conservatieve kunnen opnemen, terwijl zij de energie,

die zij ontvangen hebben zóó snel weer door uitstraling verliezen,

dat zij nooit een merkbare hoeveelheid energie deelachtig worden.

De kinetische energie, die stelsels dan moeten geacht worden te

bezitten, komt overeen met hun aantal conservaticAe coördinaten en

is dus geringer, dan zou correspondeeren met het totale aantal

graden van vrijheid. Dit komt dus overeen met wat wij bij de

soortelijke warmte waarnemen.

Een bezwaar tegen deze theorie is, dat het niet te verklaren is,

hoe zulk oen stelsel door straling verwarmd zou kunnen worden.

Hierbij toch zouden de dissipatieve coördinaten eerst de warmte

moeten opnemen, en die dan aan de conservatieve overdragen, ilaar

zij kuimen haar eerst overdragen, als zij gemiddeUl meer kinetische

energie dan de conservatieve coördinaten hebben. Werd zulk een

lichaam dus aan de straling van een warmer lichaam blootgesteld,

dan zou hel eerst zeer veei .varmte moeten absorbeeren \óór de

temperatuur begon te stijgen en bij verdere verwarming door straling

zouden ook de dissipatieve coördinaten energie moeten ontvangen en

zou dus de soortelijke warmte grooter zijn dan bij verwarming door

geleiding. Wegens deze en andere soortgelijke gevolgti'ekkingen, die

uit de theorie van Jeans te maken zouden zijn, kan die theorie mij

niet bevredigend \oorkomen.

Bij de theorie van Planck eindelijk is het niet mogelijk na te gaan

welke van de drie onderstellingen verworpen moet worden. Toch is

het duidelijk, dat wij nooit tot Planxk's speelraal-formule kunnen

komen, als wij de drie ondei'stellingen aannemen. Zijn ondei'-

stellingen moeten dus met de drie hiei- gemaakte in strijd zijn

en waarschijnlijk zal dan wel de hypothese, dat de energie slechts

in afgepaste energie-quanten zou kunnen geabsorbeerd worden niet

met onze onderstellingen te vereenigen zijn. Dit is natuurlijk geen

bezwaar tegen de theorie van Planck. Daar het aannemen van de

drie onderstellingen ons met de ervaring in strijd brengt, moet een

er\-an in werkelijkheid niet vervuld zijn. Grooter lijkt mij het bezwaar

dat de onderstelling van die afgepaste energie-quanten, die slechts

in hun geheel geabsorbeerd of uitgesti-aald kunnen worden, en die

l)ovendien voor straling van verschillende golflengte een verschillend
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bedrag vertoonen, wel geheel met al onze voorstellingen omtrent bet

gedrag van vibratoren in strijd komt, en dat Jiiet is in te zien, hoe

zij is te rijmen met de gewone wetten van uitstraling door vibratoren,

die door Planck toch ook bij zijn theorie worden gebruikt.

Ook dit bezwaar zou misschien nog niet voldoende zijn de theorie

te verwerpen, wanneer er dringende redenen waren, waarom wij

het bestaan van die energie-quanten zouden moeten aannemen. Het

komt mij voor, dat deze echter niet bestaan. Planck gebruikt de

onderstelling van het bestaan dier energie-cjuanten om twee verge-

lijkingen in overeenstemming te brengen, die op geheel verschillende

wijze zijn afgeleid. De eene') is afgeleid uit de wetten van Boltzjiaxn

(Stephan) en Wiex welke weer uit de 2*^ hoofdwet der thermodyna-

mica in verband met de grondvergelijkingen der electriciteitsleer

zijn afgeleid, en dus gelden voor alle stelsels, waarvoor deze wetten

u
gelden. Deze vergelijking luidt S= F— , waarin ,S' de entropie, ?< de

energie, r de fi-equentie van de eigen periode van een vibrator voor-

stelt, en F een voorloopig onbekende functie. De andere vergelijking
')

is te schrijven 5=:i^( — j,
waarin e voorstelt een klein energie be-

drag, waarin de totale energie van alle vibratoren met frequentie r

verdeeld is, om dan deze deelen volgens de waarschijnlijkheidsw^etten

over de verschillende \ibratoren te verdeelen. Willen deze verge-

lijkingen in overeenstemming met elkaar zijn, dan moet inderdaad

ê = hv, zooals Planck aanneemt. De vraag is echter óf er voldoende

grond is om aan te nemen, dat deze \ergelijkingen met elkaar in

overeenstemming zijn. En het komt mij voor dat dit niet het geval

is. De eerste vergelijking toch geldt voor werkelijke lichamen, de

tweede voor de fictieve stelsels vibratoren, die in de werkelijke

lichamen waarschijnlijk niet voorkomen. In de eerste plaats zijn

zooveel verschillende soorten vibratoren met zooveel verschillende

eigen perioden zeker wel niet aan te nemen. En buitendien zal iedere

vibrator toch wel een bewegend electron bevatten. De bewegin"

daarvan wordt echter streng genomen niet bepaald door een differen-

tiaal-, maar door een integraalvergelijking, zoodat de vibrator niet

één, maar een geheele serie eigen trillingen heeft.

Nu meent Planck, dat het er niet toe doet, of zijn uitstralende

stelsels met diegene, die werkelijk in de natuur voorkomen overeen-

stemmen. Immers zegt hij ') de wet van Kirchhoff leert, dat wij

1) M. Planck. Vorlesungen über die Theorie der Warraestrahlung p. 149 verg. 223.

3) l.c. p. 153 middenin.

1) l.c. p. 100 en 101.

43
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVII. A". 1908/9.
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steeds lietzelfde normaal-spectrum krijgen, onafliankelijk wat de aard

der wanden moge zijn. Dit komt mij echter voor een onjuiste inter-

pretatie van de wet van Kirchhoff te zijn. Deze zegt toch alleen

iets over in de natuur voorkomende wanden, maar over het spectrum,

dat zou ontstaan in een ruimte ingesloten door wanden met wille-

keurig gefingeerde eigenschappen, die afwijken van wat werkelijk in de

natuur voorkomt, daarover spreekt zij zich niet uit. De formuleering

der wet van Kirchhoff, dat het spectrum onafhankelijk van den

aard der wanden zou zijn, is dan ook te verwerpen. Beter geeft men
de strekking der wet weer door te zeggen, dat alle in de natuur

voorkomende wanden zoodanige eigenschappen hebben, dat zij tot

hetzelfde sprectrum aanleiding ge\en. Welke deze eigenschappen zijn,

die alle werkelijke wanden gemeen hebben is nog niet geheel bekend.

Slechts bij bijzondere onderstellingen is het Lorentz ') gelukt dit na

te gaan.

Dat deze formuleering van de wet van Kirchhoff inderdaad de

juiste is blijkt daaruit, dat het Lorentz in zijn geciteerde verhandeling

gelukt is wanden te fingeeren van zoodanigen aard, dat bij hun

Avederzijdsche straling de thermodvnamische stralingswetten niet zijn

vervuld. Hij dacht zich n.1. fwee gelijkvormige sj'Stemen, waarbij

alle lengte-afmetingen van het tweede «-maal grooter, alle massa's

i3-maal grooter en alle ladingen van overeenkomstige deelen /3/«-maal

grooter zijn dan van het eerste. Het bleek nu, dat wanneer de snel-

heden der deelen dezer systemen gelijk waren, dat dan de electrische

krachten in overeenkomstige punten zich verhielden als I ^;'>y«" dus

de energiediclitheden als ;?/«'. De temperaturen verhouden zich dan

echter als de kinetische energie van overeenkomstige deeltjes d. w. z.

als 1? : 1, zoodat de wet van Boi.tzm.a.nn alleen dan vervuld is, wanneer

^*T=[i/n^ of ;? = «/!. Daar hef echter steeds mogelijk is deze systemen

te fingeeren zoo, dat « niet 1//J is, blijkt dat voor willekeurige

systemen aan do thermodynamische siralingswetten niet is Aoldaan.

Wanneer wij dus willekeurige onderstellingen aangaande den aard

der wanden maken, loopen wij groot gevaar die zoo te kiezen, dat

de spectraalverdeeling, waarmee zij in evenwicht zouden zijn, met het

ware normaal spectrum niet overeenkomt; slechts bij toe\al zou dit

het geval kunnen zijn. En zoo is er ook geen grond aan te nemen,

dat de twee genoemde formules van Pt,.\nck hetzelfde spectrum

voorstellen, waardoor de grond vooi' het aannemen dei' energie-

quanten wegvall.

Jeans -) ziet er een muoielijkheid in aan te nomen, dat er wanden

1) H. A. Lorentz, Deze verslagen IX p. 418, 1900.

2) J. H. Jeans Thil. Mag. Series VI Vol. XII p. 57, 1906.
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zouden kunnen bedacht worden, waarbij de tliermodynamisclie

stralingswetten niet vervuld zijn. Ik zie niet in, waarin die zwarigheid

bestaat. De thermodynamische wetten toch zijn slechts empirische

wetten. En wanneer wij bij willekeurig gefingeerde wanden tot de

conclusie komen, dat hun straling niet aan de tweede hoofdwet zou

voldoen, terwijl de ervaring leert, dat de werkelijke straling er wèl

aan voldoet, dan hebben wij hieruit eenvoudig te besluiten, dat derge-

lijke wanden in de natuur niet voorkomen. Er zou wèl een moeilijkheid

in gelegen zijn, zoo wij konden aantoonen, dat de thermodynamische

wetten op alle denkbare stelsels van toepassing moesten zijn. De
statistische afleiding dier wetten schijnt dit inderdaad mede te brengen.

Dit is echter slechts schijnbaar het geval. Voor ieder stelsel, hoe wij

dat ook tingeeren zal wel een statistische evenwichtstoestand moeten

bestaan, die gekenmerkt is, doordat een zekere grootheid, die wij de

waarschijnlijkheid kunnen noemen maximaal is. Noemen wij de

logarithme dei' waarschijnlijkheid entropie, dan zal wel voor ieder

stelsel moeten gelden, dat bij gegeven energie en volume deze entropie

maximum is. Maar dat die zoo gedefinieerde enti-opie steeds wordt

rdQ
voorgesteld door I — is niet a priori be\vezen, of althans slechts

voor mechanische systemen en niet voor eiectrische, zooals wij thans

beschouwen. Het spreekt zelfs geenszins van zelf dat voor ieder

flngeerbaar systeem een temperatuur zou te definieeren zijn. En wij

weten zelfs, dat twee wanden van den aard, als Lorentz l.c. gefin-

geerd heeft, wanneer hun deeltjes dezelfde kinetische energie hadden,

zoodat zij wat de warmtegeleiding betreft in temperatuurevenwicht

waren, door straling warmte aan elkaar zouden overdragen. En
omgekeerd zonden zij, wanneer zij in stralingsevenwicht waren niet in

warrategeleidingseA-enwicht verkeeren. Daar nu bij de afleiding van de

versterkingswet der straling met behulp van het door Bartoli en Boltz-

MANN beschreven kringproces gebruik gemaakt wordt van de onder-

stelling dat ij = I — , zoo behoeft deze wet niet voor een willekeurig

gefingeerd lichaam te gelden en zal zij dit slechts bij toeval kunnen doen.

Op gi-ond van het bovenstaande meen ik, dat er aanleiding bestaat

nog naar een andere verklaring te zoeken, waardoor de tegenstrijdigheid

tusschen theorie en waarneming zou kunnen worden opgeheven. En
het komt mij voor, dat een dergelijke verklaring in die richting zou
kunnen gevonden worden, dat wij aannemen, dat de onderstelling

A niet vervuld is, en dat kunnen wij doen zonder nieuwe hypothesen
in te voeren, zonder in strijd te komen met de thans gangbare
electricitoitslccr. Wel zijn Jf,.\ns en Lorentz tol de conclusie gekomen,

43*
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dat fle oiulerslelliiig .1 wèl vervuld wj\s, maar hun beschouwingen

schijnen mij alleen toepasselijk op electronen, die een mechanische

massa bezitten ; voor electronen zonder mechanische massa schijnen

zij mij niet geldig te zijn.

Om dit aan te toonen zullen wij stelsels beschouwen overeen-

komende met die, welke door Lorentz zijn beschouwd. Een aantal

electronen zijn opgesloten in een parallele-pipedische ruimte met

totaal reflecteerende wanden. Wel is waar is het bezwaar, dat door

RiTZ tegen zulke wanden is geopperd niet geheel te weerleggen,

maar zonder deze onderstelling kunnen wij nooit een stelsel in

statistisch evenwicht denken, en wanneer wij de ruimte zoo groot

denken, dat de door de wanden gereflecteerde straling reeds lang

geabsorbeerd is, vóór zij de centrale deelen heeft bereikt, zal de

toestand in de centrale deelen hoogst ^vaarschijnlijk niet door de

wanden geïnfluenceerd worden. Buitendien zal de gereflecteerde

straling zich nagenoeg evenzoo gedragen, alsof zij door een gelijk-

soortig medium buiten de ingesloten ruimte was uitgezonden, zoodat

ook de dichter bij den wand gelegen deelen wel in denzelfden

toestand zullen verkeeren, alsof de waanden niet aanwezig waren en

het medium zich ook buiten de wanden voortzette.

Ik zal aannemen, dat de electronen bolvormig zijn, zoodat hun

stand geheel bepaald is door de Carthesiaansche coördinaten XYZ
van het middelpunt. Als verdere gegevens zal ik kiezen de electrische

en de magnetische krachten in de verschillende ruimte-elementen.

Wij zouden in plaats daarxan ook de coöi'dinaten, die door Lorentz

zijn gebruikt kunnen kiezen ; dat zou sjmmetrischer en eleganter

zijn. Het komt mij echter voor, dat de door mij gekozen coördinaten

toestaan de grootheden, waar het ons om te doen is op iets een-

voudiger wijze te bepalen. Overigens is het resultaat van het onder-

zoek bij beide keuzen hetzelfde.

Het is echter duidelijk, dat wij niet de drie componenten van de

electrische kracht <£ en van de magnetische kracht -p in ieder punt

geheel willekeurig kunnen kiezen. Immers Jp moet voldoen aan de

vergelijking Div. .'p = O, terwijl wanneer A' I"en Zvoor ieder electron

gegeven zijn ook Div. (£" in ieder punt bepaald is. Neemt men dus

^i, ^y, •% en Ci, als onafhankelijk veranderlijken, dan zijn 'T- en f>;

daardoor bepaald, tenminste op een constante na. Deze constante is

echter niet willekeurig, maar wordt bepaald door de voorwaarden

dat de normale component van -ö en de tangentieele \an *£" aan de

grenzen nul moeten zijn. Deze voorwaarden geven meer vergelijkingen

dan het aantal constanten, waarover wij hebben te beschikken.

Daarom moeten wij het aantal onafhankelijk veranderlijken nog
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verminderen door in de aan den rand grenzende elementen nog

minder componenten als onafhankelijk veranderlijk te beschouwen.

Het komt mij trouwens voor, dat dit op de verdere redeneering

niet van invloed is.

Natuurlijk is er niet streng aan de voorwaarden Div S = ^ en

Div Sp = O te voldoen, wanneer wij werkelijk €'"en .p binnen de

elementen constant denken. Wij kunnen het dan b.v. zoo opvatten,

dat wij onder de gegeven componenten \an *£" en .'p de gemiddelde

waarden in de elementen verstaan, terwijl biinien die elementen Ê

en Sp lineaire functies \'an .v, y en z zijn en zij geen sprongen op

de grenzen der elementen vertoonen.

De toestandsveranderingen in onze systemen worden nu bepaald

door de volgende vergelijkingen

:

d Ó d<l
cBot '^ = c Bol .0 = 'r- o\>

di dt ^

9 (S + [o Jf)] ) rfy rrr m\\

In deze laatste twee Acctorformules, die wanneer wij ze voor de

verschillende componenten opschrijven zes scalaire vergelijkingen

leveren stelt r de voerstraal van het middelpunt van het electron

naar een willekeurig punt voor, m de massa, J/ het traagheidsmoment

en i.'> de snelheid van een willekeurig punt, zoodat u = ü„ — [i- iv]

wanneer r„ de snelheid van het zwaartepunt en in de hoeksuelheid

voorstelt. Substitueert men deze waarde \an o daji krijgt men zes

vergelijkingen waarin de zes componenten vau i\ en lo lineair

voorkomen.

Wij moeten hier dadelijk twee gevallen onderscheiden :

1". m en ^1/ zijn niet nul, d.w.z. wij keimen den elecironen een

ware massa toe. In dit geval dienen de vergelijkingen om de ver-

snellingen te bepalen, de snelheden zijn in dit geval als onafhankelijk

veranderlijken te beschouwen.

2<". Voor sommige electronen zijn m en JI nul. In dit geval vallen

de versnellingen uit de vei'gelijkingen weg. Men kan er nu, daar

het een stel van zes lineaire vergelijkingen is, de componenten van
i\ en w in determinant-vorm uit oplossen. De elementen dezer

determinant zijn integralen, die over het electron moeten worden
uitgestrekt en bekend zijn als S en S? in ieder punt gegeven zijn.

»„ en ro blijken dus in dit geval geen onafhankelijk veranderlijken

te zijn. Het aantal variabelen is dus kleiner dan in het geval dat
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de massa's niet nul zijn. En dit is niet te verwonderen, in de uit-

drukking van de kinetische energie komen de sneliieden van het

electron niet voor, wanneer men de energie aan het medium toe-

schrijft. Sleclits als men door de onderstelling eener quasi-stationaire

beweging \'erband legt tusschen de beweging van het electron en de

veldkrachten, kan men de vergelijking der energie in zoodanigen

vorm brengen, dat i\ en a> daarin optreden.

De zoo gevonden waarden van t>„ en lu moet inen nu in de

(I'S.

vergelijking c Rot -C»
= (- qv substitueeren om de waarde van

dt

— te vinden.
dt

Gaan wij nu na in hoeverre er aan onderstelling A voldaan is,

dan blijkt gemakkelijk, dat dit in het eerste geval zeker zoo is.

ö/'

Dan is zelfs voor iedere variabele afzonderlijk —- ^ 0.

In het tweede geval is het echter anders, dan is —^ niet nul.
OA

Immers bij de elementen der determinant, die i\ bepaalt, moeten

de integralen over een ander gebied genomen worden wanneer het

electron wordt verplaatst. Bij dit differentieeren moet men er verder

op letten, dat ^~ bepaald wordt uit q, terwijl q in de punten van

de ruimte verandert, als het electron wordt verplaatst zoodat i^,- als

functie van X, Y, Z is te beschouwen.

[Tit — = — Rot Ql' volgt, dat — onafhankelijk van Jp is, zoodat
dt dt

o O
dt dt

de termen nul ziin. Hetzelfde geldt \oor termen ——- voor
ö.ip

^ ^
as^.

elementen, die buiten de electronen vallen ; maar niet voor elementen

d€-x d^,
daarbinnen. Immers daar wordt— bepaald door :

—- = Botx ^ — pv>.r

dl dt

dS,
en daar iv van (E"a afhankelijk is, is dat ook met— het geval. Wel

dt
,

wordt —— voor ieder element zéér klein, en in het limietgeval, dat

wij oneindig kleine volume-elementen nemen, nul, maar de som van

deze grootheden voor alle elementen die binnen een bepaald electron

vallen wordt niet nul, maar nadert bij oneindig klein worden der

Öö„ï
volume-elementen tot een bepaalde limiet, die niet tegen —— te
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vervvaarloozen is. Ook hier inoet ei- weer op gelet worden, dat men

niet alleen moet differentieeren naar 'S^- waar dit expliciet voorkomt,

maar dat ook ^z van vivi- afliankelijk is. Immers door een wijziging-

in a^ aan te brengen, wijzigt men <j, tenzij men er voor zorgt een

passende wijziging in 'vS'- in de omringende elementen aan te brengen.

1 ilD '=''0/^
De vergeliiking = — ^ —- geett nu aan, dat wi] een statio-

nairen toestand hebben, als wij op iedere door een systeem doorloopen

baan de dichtheid van phase laten voldoen aan : L> = e

Tengevolge van den ingewiklcelden vorm, dien^ — aanneemt, schijnt het

nauwelijks mogelijk te zijn nadere conclusies te trekken, tenzij men

er in slaagt door een gelukkige herleiding of door van begin af aan

een betere keuze voor de onafhankelijk veranderlijken te doen, een

veel eenvoudiger gedaante aan deze som te geven.

Voorloopig moet ik mij ertoe bepalen erop te wijzen, dat in deze

richting een oplossing van de tegenstrijdigheid, die tot nu toe tus-

schen theorie en waarneming bestond, schijnt te vinden te zijn. En

zoo dit de eenige weg blijkt te zijn, waaro[» dit kan gebeuren, dan

is het een cjualitatief bewijs van het bestaan van electronen zonder

mechanische massa.

Wij moeten echter opmerken, dat er sleclits door kan worden

aangetoond, dat sommige electronen geen mechanische massa bezitten,

niet dat dit voor alle electronen het geval zou behoeven te zijn.

Want zoodra er electionen zonder mechanische massa voorkomen,

is aan de betrekking JS — = O niet voldaan. De onderstelling, dat
op

sommige, b.v. de positieve electronen wèl, andere b.v. de negatieve

electronen niet mechanische massa zullen bezitten, wordt dus door

bovenstaande beschouwingen geenszins uitgesloten.

Wanneer wij de wet van Kirchhoef zoo mochten opvatten, dat

zij voor willekeurig fingeerbarc wanden zou gelden, dan zouden wij

uit de energieverdeeling in het normaal spectrum natuurlijk nooit

iets kunnen besluiten aangaande den aard der lichamen. Is echter

de opvatting juist, dat de lichamen slechts daarom hetzelfde spectrum

geven, omdat zij zekere bepaalde eigenschappen gemeen hebben, dan

moet het mogelijk zijn uit de energieverdeeling in het spectrum iets

aangaande die eigenschappen te weten te komen. En zoo mogen wij

hopen, dat een verdere ontwikkeling van de toepassing der statis-

tische methode op electrische stelsels zal kunnen strekkeji — niet
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om een juiste formule voor het spectrum te vinden, wat slechts

mogelijk zou zijn, als wij a priori den aard der electronen geheel

kenden, — maar veeleer om voor een hypothese aangaande den aard

der electronen te toetsen, of zij tot de juiste spectraal formule aan-

leiding geeft en of zij dus toe te laten is of te verwerpen.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt eene raededeeling

aan van den Heer Ph. Kohkstamm: „Over den loop der iso-

piesten bij binaire mengsels."

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

1. In deze Verslagen van 27 Juni 1908 heeft van der Waals aan-

dp (.lp

getoond, dat alleen als n\., <^<'i^a., de krommen — ^0 en — =0
dx dv

elkaar kunnen raken bij volumina, grooter dan 3b, dus dan het

kritische volume van het ongesplitste mengsel. Voor de onderstelling

r/jrt, =: a\j ligt het raakpunt bij een waarde v^=b. Nu Jeidt echter

de bekende isopiestenfiguur (Deze Verslagen XV, p. 69Jj bij hoogere

dp
temperatuur er toe, dat de beide takken \an — ^ O elkaar snijden

dv

op de lijn = O, hetwelk geschiedt bij de minimum kritische

dp
temperatuur van het bedoelde stelsel. Daarna gaat de lijn -- = O

dv

over in twee takken, die we thans als de linker- en de rechterhelft

dp
kunnen aanduiden. De linkerhelft snijdt noodzakelijk de lijn -— ^=0

div

in twee punten, en daar zij zich meer en meer samentrekt, terwijl

bij verhooging van temperatuur de lijn " = ^ zich naar rechts ver-

plaatst — immers de asymptoot van deze meetkundige plaats is ge-

da db
1 • 1 1

geven door — = MR2 — — moet er een raknig intreden, en wel
d,c dx

dp
bij een volume, dat grooter is dan datgene, waar de lijn —= haar

raaklijn evenwijdig aan de r-as heeft, en dat dus grooter is dan 3i.

Uit deze isopiesteniiguur, in \erband met de zooeven genoemde

stelling van van der Waals zou dus schijnen te volgen, dat bij de
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onderstelling a^a.. = a\., de mogelijkheid van een minimum kritische

tempei-atuur is uitgesloten. Evenwel heeft van der Waals reeds in

de Theorie moleculaire de voorwaarde afgeleid voor het optreden

van een minimum kritische temperatuur, n.1.;

-2^<;_I en J^<^ 11)

Het is duidelijk, dat aan deze voorwaarde gemakkelijk voldaan

kan worden ook in het geval van a%, = a^a.,, bijv. (als wij aan-

nemen M 2b-„ ^ {bi -}- b„) door de waarden è, =: 3è, en a.^Sa^,
waaruit //,,^2/y,, ii^, = a^l^3, zoodat de beide condities (1) worden

:

1/3 < 1.

Nu is het waar, dat zicli niet licht het geval zal voordoen, dat

twee stoften dezelfde kritische temperatuur hebben, terwijl de een

driemaal zoo groote moleculen heeft als de ander, en een physische

theorie, die niet alle mathematisch mogelijke combinaties van a's en

i's wenscht te onderzoeken, maar alleen degene, die werkelijk voor-

komen, zou op dit punt misschien nauwelijks acht behoeven te slaan.

Inderdaad zou het zeker zeer wenschelijk zijn, dat wij een inzicht

hadden in de wijze, waarop de u's en de b's van enkelvoudige

stoff'en samenhangen, en bij mengsels de a,, "^'^n de a's der compo-

nenten, zoodat de theorie der mengsels alleen met verwezenlijkbare

combinaties behoefde te rekenen. Ku bezitten wij die kennis evenwel

niet, en het schijnt nog nauwelijks mogelijk aan te geven, langs

welken weg men misschien lot zulk een inzicht zou kunnen komen.

Onder die omstandigheden schijnt het mij het beste toe zoo volledig

mogelijk de gevolgtrekkingen te ontwikkelen, die voortspruiten uit

de verschillende mogelijke onderstellingen voor de afhankelijkheid

van (/jj van rtj en f/,, en die resultaten te vergelijken met de waar-

nemingsresultaten, om op die wijze te trachten een aanwijzing te

verkrijgen voor de laatst genoemde afhankelijkheid. Ongetwijfeld

zal men op die wijze een aantal onderstellingen en combinaties be-

handelen, die niet van physische beteekenis zullen blijken te zijn,

maar onder de gegeven omstandigheden schijnt mij dit bezwaar niet

te ontgaan. In dezen zin zijn de volgende onderzoekingen omtrent

isopiestentiguren, afwijkende van de tot nu bestudeerde en boven

geciteerde, te beschouwen.

2. Uit het in 1 genoemde feit, dat de isopiesten figuur van fig, 1

1. c. in verband met de genoemde stelling van van der Waals de

mogelijkheid van een minimum kritische temperatuur voor het geval

') Wij moeien dit trouwens doen, omdat de genoemde stelling van van der Wa.us
alleen met deze onderstelling geldt.
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«12 ^= '^«2 uitsluit, terwijl toch inderdaad ook met deze onderstelling

een minimum kritische temperatuur niet onmogelijk is, blijkt, dat de

genoemde isopiestenfiguur niet de eenig mogelijke is. Nu wordt de

loop dezer figuur in de eerste plaats beheerscht door de lijn — := O,
dx

en de vmag ligt voor de hand of in 't algemeen niet nog een andere

gedaante van deze lijn denkbaar is. Bij de bepaling van haar loop

is uit de verg.

:

da

v' dx

(v— bY db
^ ' MRT —

dx

afgeleid, dat er een asymptoot moet bestaan voor de waarde van x

bepaald door

:

da db— = MRT^
dx dx

en dat rechts van dit punt overal een positieve waarde van v,

grooter dan h te vinden is, die aan deze vergelijking voldoet.

Daarbij is echter stilzwijgend aangenomen, dat \oor de waarde van

da db
X, waarvoor — = MRT— , h nog positief is, immers ware daar ter

dx dx

plaatse b negatief, dan zou slechts een groote negatieve waarde van v

kunnen voldoen voor de waarden van x, iets grooter dan die waarbij

da db dp— ^ MRT— , en zal dus de loop van — ^0 een geheel andere
dx dx ^

dx
°

moeten worden. Al kan dus uiteraard die waarde van x, waarbij

b ^0 wordt, nooit binnen het realiseerbare gedeelte der isopiesten-

figuur liggen, zoo blijkt toch de ligging van dit punt den loop van

— := O en daarmede van de isopiesten in het realiseerbare gebied te

dx

kunnen beheerschen.

3. In de volledige (verbreede) isopiestenfiguur zal wel steeds zulk

een punt voorkomen. Dit spreekt van zelf, wanneer wij de afhan-

kelijkheid van b van x als een lineaire zouden mogen opvatten, en

het laat zich ook gemakkelijk aantoonen, als wij de bekende formule

van LoRENTZ voor 6,, aannemen. Immers dan is

:

6,. = /l^Vf^A»

en wij hebben te bewijzen, dat deze waarde grooter is dan |/6,6,.

Stellen wij nu b, = n'b^, dan is de voorwaarde, waaraan voldaan
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moet worden

8 >"'

of

n' + Sn' — 8n' + 3w» + 1 > O

Of

(n — \y {n' 4- 27i' + Qn- + 2« + 1) > 0.

Het is duidelijk, dat voor positieve waarden van n, deze voor-

waarde steeds vervuld is, zoodat f'i.' ^ b^b.,, en de vergelijking:

1>,{1 — xf- + 26,, ,( (1 — .r) + b.. X- — O

steeds bestaanbare wortels heeft.

4. In de algemeene isopiesteniigunr (l.c.) is nu aangenomen, dat deze

da
wortels steeds liggen links van die waarde van .r, waarvoor — =0.

dx

Welke verandering zal deze figuur ondergaan in het tegengestelde

dp
geval ." Wij beginnen den loop van — =0 in dit geval te bepalen.

dx

da
Daar dus volgens onderstelling — positiet is voor die waarde van,?;,

dx

waarvoor 6 = 0, kunnen wij de temperatuur steeds zoo laag denken,

dat voor deze waarde van x, die wij a.\ zullen noemen

:

db
MRT—

<1

dx

Wij krijgen dan voor den loop \an 1= O in de nabijheid van a'„

:

dx

"-^ = ± i/n of y(l ± Vn) = b (2)
V

Nu is de waarde van b voor iets grooter waarde van x dan x„

positief, terwijl b negatief wordt voor iets kleiiTer waarde van x.

dp
Wij zien dus dat er twee takken van — =0 door het punt x= x„,

dx

V =^ O gaan. De beide takken liggen aan weerszijden van de lijn

V = b en hebben beide positieve r voor x ^ .r„ negatieve v voor

X <[ ,i\ . Beide takken raken niet aan de lijn v = b, maar^niaken

daarmede, zooals uit (2) volgt, een hoek, die des te grooter is, naar-

mate n meer tot i nadert. Deze laatste uitkomst kunnen wij verilieeren

door difckte bepaling van de richting. Immers

:
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d'p 2iMRT/db\- ilv' dx

1^_ [v-bf \dxj "^
{v-bf "^

mrt"^
''^

do d^p da
-j-=o —— 2—
<^' dvdx 2MRTdb dx

(v—bydx ^
d'b

/dby (v— bVd'a dx-2MRT(— — -—-* + MRT— (v-b)
\dxj v' dx'

^
db ^ '

db da /v— b\^2MRT- -

da

ib da fv—b\'
12-
~ d^yl^

)

d'a d'b

d nv v/n dx" 1 dx''— ±
\

(v-b)
dx 2MRT rdby ^ 2 db ^ ' db

^dxj dx dx

l ± [/n ~ l±[/7i
(3)

daar het tweede en derde lid van den teller bij liet naderen tot v ^ O

verdwijnen.
dp

Het is duidelijk, dat — = O weer een asymptoot heeft bij die waarde
d.V

da db da
van .c, waarvoor — = MRT—

,

terwijl links van — =: O geen punten
(/,!• dx d.c

van — ^0 gevonden worden, althans zoolang wij, bij de kwadratische
dx

db
functie van b, rechts zijn van het punt — = 0. Aan den rechterkant

dx

dp
der tigunr zal — = ook thans asyniptotisch naderen tot de lijn

dx

V = b, zoo wij den lineairen \orni \oor /; aannemen. Nemen wij

dp
den kwadratischen ^•orm voor b aan, dan nadert — = asymptotisch

dx

tot een lijn, die wij uit v z= b vinden, door alle ordinaten te ver-

menigvuldigen met

:

^^MRT{b\-{-b,-2b,,)

dp
Uit al deze gegevens volgt de vorm voor — := O, in fig. 1 aan-

dx

gegeven.
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Nemen wij de temperatuur hooger, zoodat \oor x

db
MRT

Ja

Ji

>1

dan gaat deze \orm over in een vorm, die wat het realiseerbare

gedeelte betreft volkonien overeenstemt met den gewonen. Immers

Fig. 2.
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Fig. 3.

da db
er IS dan een asymptoot rechts van a'„, nl., waar — ^= MhT -~.

-^ ^ <"
' dx dx

De loop in liet dubbelpunt x = a\, v = volgt weer uit (2), mits

men in aanmei-king neemt, dat thans n > 1. (Zie tig. 2). Ter ver-

gelijking geven wij de \olledige figuur voor het gewone geval in

fig. 3, die wel geen verduidelijking zal behoeven. Alleen de over-

gangstemperatuur tusschen fig. 1 en 2, voor welke juist bij ,r^.i\,

da ^db
-— =z MR7'— , eischt nog eenige bespreking. Om de berekening zoo
dx dx

eenvoudig mogelijk te maken, voeren wij als oorsprong der coör-

dinaten het punt .r = .r,,, v^O in; in de nabijheid daarvan mogen

wij stellen

da db db— = MRT h '^^RT — C,.v
dx dx dx

en

b = C,x

C,=

d'a

dx^ db

C.=

MRTdx

db

zoodat de vergelijking voor
dp

dx

(^^) =

dx

O wordt :

1

1-1- C,..

1 — C,x
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met \erwaai'loozing van de tweede machten, waaruit voor de beide

wortels volgt

:

2
1 ^= _ 1 +^-

fdb\
2MRT\ —

d-'a

1

-b

We hebben dus één eindigen wortel, en één wortel gelijk nul,

dp
waaruit fig. 4 voor den loop van — = volgt.

div

dp

dv

Fig. 4.

5. In (\c tweede plaats dienen wij na te gaan den loop van

O in het tlians beschouwde geval. Wij kunnen de verg. van

die kromme schrijven in den vorm :

MRT v' — 2aiv-by = 0.

Het is zeer gemakkelijk, de wortels van deze verg. te scheiden.

Immers, zoolang a positief is, is het eerste lid negatief voor v = O,

positief voor v == b, en positief voor v = X) . Er is dus een wortel

tusschen O en b, en öf twee óf geen voor een waarde v > b, naar

bekend is, al naar gelang de kritische temperatuur beneden of boven

de kritische temperatuur voor het bedoelde mengsel is. Wanneer

b = wordt, wordt zoowel het produkt der drie wortels, als de som

der produkteu twee aan twee gelijk nul. Er zijn dus twee wortels

r = in dit geval. En daar de derde wortel de waarde
MRT
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krijö;t, blijken de beide takken, die door het pnnl ,c =: ,v„, v =
gaan, te zijn de vloeistoftak en de tak v <^b, die geen physische

beteekenis heeft. Deze beide takken raken in het genoemde punt aan

de lijn r = h, zooals blijkt uit het feit, dat het produkt dezer beide

wortels in de nabijheid van dit punt /;' is, en de som dier. wortels

2b. Wij kunnen het trouwens ook direkt uit den richtingscoëflicient

aantoonen. Immers:

da

d'-p 2MRT db ~dx

dv\ dvdx {v—by dx y'

d,vJ"p^Q d'p 2MRT 6a
''" ~d^ {v—hY ~ V'

Substitueeren wij hierin de waarde voor (v

—

b) uit de vergelijking

dp
voor — = 0, dan krijgen wij

:

dv

('^•'',•1.
db \ 2a J2MRT 2 -^^

/dv\ _ d.v v'

2MRT ^^ ^

Bij de nadering tot v = verdwijnen in teller en noemer de tweede

leden, zoodat wij overhouden

:

_ 'db'

l'ipP. d,v 6 =

dp
Voor ,v weinig grooter dan ,i\ zal das — = grooter volume

d,v

dp
hebben bij gelijke x dan — = 0. Mocht er echter een minimum

dv

kritische temperatuur in liet stelsel voorkomen, en wij zullen later

dp
zien, dat dit zeer wel mogelijk is, dan zal er een snijpunt van -—= O

d.v

dp
en — = moeten optreden, dat natuurlijk voor de isopiestentiguur

dv

een fundamenteel punt zal opleveren.

Voor wij er toe kunnen overgaan, om den vorm der isopiesten zelf in

ons geval te bespreken, dienen wij echter nog, ter volledige opheldering

van het in den aanvang besproken vi-aagstuk, dat aanleiding gaf tot

dit onderzoek, aan te geven, op welke wijze, de lijnen — = O en
d.v
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O iii dit geval geheel van eikaar vrijkouien. Daarvoor moeten

wij nagaan, hoe de stcind dier beide krommen ten opzichte van

elkaar zal zijn bij die leraperatuiir, bij welke juist voor .;„

da ,11,— = MR'1 -
. en waarvoor dns tig. 4 geldt. Xu i?; de kritische

temperatnnr een weinig rei-hls van r„ , waar h zeer kleine waarden

heeft, zonder dat n tot nnl nadert, zeer iioog, er zullen dus rechts

van ,i'„ zeker nog de l)eide takken \an
dv

O bestaan. ^laar deze

kromme zal naar den rechter kant toe gesloten zijn, d. w. z. van x^

naiir rechts gaande zullen wij eerst mengsels hebben die bij de

beschouwde temperatuur beneden hun kritische temperatuur zijn.

daarna mengsels, die er reeds boven liggen, terwijl wij nog verder

naar reclits soms wel, som> niet mengsels kunnen aantreffen, die

weer beneden hun kritische tem|)eratuur zijn.

t). Zeer gemakkelijk laat zich dit bewijzen \o()r de onderstelling

^li ^ 2 {''''i + ^J-)- I" deze onderstelüjig kuiuien wij een zeer eenvoudige

constructie geven voor het mengsel met minimum kritische tempera-

tuur. De kromme lijn, w;\arop .1 ligt (tig. 5) stelle de waarden van

Fig. 5.

a voor, de rechte BD de waarden van b, dan is :n het punt .1 :

t„ ABC — y tf, BBC
o

Daar A/ Z>Z>C' constant is, is ti/ ABC minimum als uiimniumis:

we vinden dus het mengsel niet minimum kritische temperatuur,

door uit II een laaklijn aan de kromme lijn ie trekken. Vooi' dit

raakpunt is ;

da\ 27 db

d.vjc 8 dw

U
Verslagen dei- AfUeeling Natmak. Dl. XVll. A'. 1908/9.
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Volgens een bekende eigenscliap der ptuabool ligt her punt B
dn

halverwege tusschen E en 6, (fig. 6) en daar — in E gelijk nnl is,

dx

en lineair met ,r toeneemt i

'da

\d.vjB

,
da\ 27 dh

dxjr 16 dx

dp
Om te verkrijgen, dat de asvmptoot van — ^0 in B komt, dns

d.f

da'\ db
, ,

27 „.—
]
:= MRT — moeten wij dus de temperatuur opvoeren tot — J ,„•

dxjB dx 1

6

A fortiori geldt de stelling natuurlijk als in stede van «'i,' = «ifl;,

zooals hier ondersteld werd, a^.,^^a^ü... Immers in plaats van de

combinatie van de kromme met de rechte EBC krijgen wij dan de

combinatie van de eerstgenoemde met de rechte door B' , en daar i?'

rechts van B ligt, zal de temperatuur nog liooger moeten worden

da db
opgevoerd dan zooeven, opdat in het punt B' — ^ MRT — .

Ook in het algemeene ge\'al \oor ö kuimen wij de genoemde

eigenschap aantoonen, en het zal in het \er\olg blijken, dat het

voor deze algemeene beschouwingen wenschelijk is, niet onnoodig

den kwadratische!! vorm voor h door den lineairen te vervangen.

Wij behandelen dadelijk het geval a^^^^a^a„ zoodat a =: O twee

bestaanbare wortels heeft. Wij kiezen als ooi'sprong het punt B'

,

db da
de abscissen der punten, waar — = O, -— = O en r/ = O noe!nen wij

dx dx

in absolute waai'de resp. .i\, ,i\_, .v,, dan kunnen wij de ve!'gelijkiiigen

voor a en b schrijven (zie fig. 7)

a := a^ (x 4- x„y — «1 (x., — X,)- r= a, (.?•- + 2x x^ + S.p,.?,', — .!;,')

b =6, (x + x^y - b, *•,' = b^ x' 4- 26, X, X

dp
De temperatuur, waarbij de asymptoot van — = het punt B'

dx

bereikt, is bepaald door;
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MRT =
b, X,

da -1

'dx

'df

L d^c

Wij iiioeteii lliaiis onderzoeken, of er reclits van B' mengsels

liestaan, waarvoor deze temperatnur de kritische is. En diis:

= MRT
8 (jj {,v^ -\-2xx.,-]-2x.,,v,— x^'')

b,x,
^ 27 Ij -11 b^{x' +2.'sx^)

Ter bepaling \ an x \'inden wij dus de verg.

:

/ 8 \ 38 8
.6''' ./., X, H x,x, X x,x, (2.c.,-.i- ) — 0.

V 27/27 27

Noemen wij ter verkorting den coëtlicient van x' A, dan zijn de

wortels

19 x,x.. Il /IQ" 8
•' ^= — ;^ =*= —

I / 'V"-x„- -| A x.x, (2.P,— x.)
27 A AV 27= 27 i

• ^ - «^

Is .4 positief, dan zijn de wortels bestaanbaar, daar volgens onder-

stelling .*,>,(,, en daar de uitdrukking onder het wortelteeken

krijgen wij een positieven en een negatieven
19

grooter is dan - d\:r

27

wortel. Dit wil dus zeggen, dat één mengsel rechts van B' bij de

bedoelde teni|)eratuur zijn kritische temperatuur heeft. De lijn

dp— ^0 heett dus bij die .r een richting // i'-as, en rechts van dit
dv

mengsel bestaat
dp

dv
O niet meer.

Is A negatief, dan blijven beide wortels bestaanbaai', immers wij

krijgen dan onder het wortelteeken

19=

27=
:,-;^-''i''V'^i,(2-i-.-.^,)

128

27

64
—- .r, -.);.,;?•, 4- x'x.

Daar ,r, > ?', is de tweede term positief en de derde kleiner dan

de eerste. De uitdrukking onder het wortelteeken is dus positief,

ly
maar kleiner dan — a,.*;.,. Daar de eerste term der uitdrukking voor

de wortels tiuuis positief is, hebben wij dus thans twee positieve

waarden van .r, d.w.z. links van H' is eerst een strook van mengsels,

die beneden hun kritische temperatuur zijn, daarna een strook van

mengsels, die ei' reeds l)Oven zijn, en daaraan sluit zich weer een

strook mengsels aan, beneden hun kriiische teinperatuui'. De lijn

44*
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dp— ^ O is dus in twee stukken uiteengevallen. Met het rechter stuk
dl-

behoeven wij ons thans voor de losmaking van — = O en — =
(/,(• dv

niet te bemoeien. Immers het punt met minimum volume van dit

d^p
stuk, (dat de bekende gedaante heeft) ligt up de lijn = O, en

dvdx

dp dp
dus bij grooter \olume dan — = 0. De lijn — ^0 kan dit rechter

dcV da;

dv
stuk dus alleen snijden in den tak van beide krommen, waar — ^0,

d.v

en deze snijding levert voor ons tegenwoordig onderzoek niets merk-

dp
waardigs. Wij hebben dus alleen te onderzoeken, hoe — =:: O snijdt

d.v

dp
en zich losmaakt van de linker heltt van — ^0, of de eenige, die

dv

bij deze temperatuur overgebleven is, in het zooeven besproken

geval, dat A positief is.

7. Nu hebben wij reeds vroeger gezien, dat in tig. 4 het punt,

dp
waar — =r O de lijn x = ,r„ snijdt, gelegen is bij een %vaarde van v

d.v

2 MRT

l

—
_ \da;J

'i.
—

j"da

dp
Bij een temperatuur, iets, maar zeer weuiig lager, zal — ^ O

d.v

rechts van •(' = .;'„ bijna hetzelfde beloop hebben als in fig. 4, om dan,

zeer dicht bij de waarde .v^.r„, v^v^ scherp naar boven te buigen

en door het punt ,i-=:.r„/7:=0 heen te gaan. Dit volgt ook uit den

richtingscoëfficient, die blijkens formule ',3) tot x nadert. Bij ietwat

hoogere temperatuur zal het eerste stuk nagenoeg onveranderd blijven,

maar de kromme zal thans, zeer dicht bij .'' = .r^ r = i\ gekomen,

zich scherp naar beneden buigen naar een asymptoot een weinig

rechts van .i'„ gelegen. De vraag of \oor deze temperatuur een

,/p dp
dubbele snijding \an — ^Ü en — = bestaan zal, die noodzakelijk

d.v dv

daarna tot een raking zal moeten voeren, voordat de krommen

elkaar geheel loslaten, hangt er dus geheel van af of het punt
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X = ,r,,, V = v^ ligt binnen of buiten — = voor de beschouwde tem-
dv

peratuur, zooals uit de iig. 8 en 9 duidelijk blijkt. Nu is hel punt,

dj)

waar — =r O de lijn .* = .*,„ snijdt, zooals wij reeds vroeger zagen,
dv

be])aald door

2a

MRT

Fig. 8.

Fig. 9-

De vraag of er voor een temperatuur, iets hooger dan die, waarbij
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da
^ ,

dh
voor ./„ - t:^MRT— . diibix'lo siiijdina' en dauiiia rakiiig zijn xal, dan

d.v da:

wel geen snijding der beide krommen, zal ev dns van afhangen of

de uitdrnkkinsi

2MR1'm
d'a

d^'

2a

MET
da db

of, daar immers hier — ^= MRT—
d.v dx

\dx) \dx)

d^a

dar
4(a,a,-a%,)+ -m

MET

kleiner of grooter zal zijn dan 1. Voor het gevnl a^n.,^=za^

dus van snijding geen sprake meer boven de temperatuur

|— da

d^-

~db

I— '^

omdat dan i\ dubbel zoo groot is als r„, en a^., moet belangrijk

beneden deze waarde gedaald zijn, voordat daarvan sprake kan zijn.

Jnist zooals van dkr Waals heeft afgeleid (Deze Verslagen Juni

1908) krijgen wij raking als i\ = ?v, en dus

da^

.d,x

,

= 1.

{lx)

d\i
a
dt'

b
Het blijkt, dat de waarde van — , die bij het raakpunt behoort (l.c.

V

fig. 32) in dit geval gelijk nul wordt, niet omdat de noemer oneindig

wordt, maar omdat de teller nul wordt.

In een volgende mededeeling hoop ik voor het thans gegeven

geval den loop der isopiesten ajin te geven, en te onderzoeken met

behulp van een algemeen overzicht der mogelijke combinaties van

a's en f/s, of er behalve de vroeger door van der Waals gegeven

jsopiestenfiguur en de thans behandelde nog andere isopiesten figuren

mogelijk zijn voor mengsels van normale stoffen, met a's en b's, die

kwadratische functies van x zijn.
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Wiskunde. — De Heer H. de Vries biedt eene nKsdedeeling aan :

„De vlakke krovime van den 4«" graad mei 2 of 3 keerpun-

ten en O ()ƒ 1 dubhelpunten als projectie der ruimtekromme

van den 4"^" graad en de 1« soort".

1. Zijn twee kwadratische kegels willekeurig ten opzichte van

elkaar gelegen, dan snijden zij elkaar volgens eene ruimtekromme
?-^ van den é*"" graad en de 1*' soort. Denkt men door een wille-

keurig punt (> van de «hibbelkromme van het bij r^ behoorende

ontwikkelbaar opperxiak het vlak x gebracht waarin de twee door

O gaande raaklijnen \ an r* gelegen zijn, dan moet dit vlak de beide

kegels snijden volgens kegelsneden k''^^, k". die elkaar aanraken in

de raakpunten 0^, 0„ der beide bedoelde raaklijnen met r^ Wij

zullen nu den eersten kegel bepaald denken door de basiskiomme

k"\ en den top R, den tweeden door /i% en den top S. Het vlak

T is een dubbel raakvlak van r\ en moet dus een raakvlak zijn

van één van de \ier kwadratische kegels die door r^ gaan ; d. w. z.

in T, en op de lijn 0J>.,, ligt de top H van een derden dubbel-

prqjecteerenden kegel van r^ ; de top T van den vierden kegel

eindelijk moet dan in het gemeenscliappelijk poolvlak van H ten

opzichte van de kegels [^R] en [.S] liggen, en dit vlak moet door

ü gaan, omdat de dubbelkromme van het ontwikkelbaar oppervlak

van /'' uit vier vlakke krommen van den 4 ' graad bestaat, die

gelegen zijn in de zijvlakken van het viervlak RSTH, en (J als

punt van deze dubbelkromme dus in één van die zijvlakken moet

liggen, en wel in het poolvlak R S T van H, omdat de punten

Cj en (J.i, wier raaklijnen elkaar in () snijden, op eene rechte door

// liggen. De kegel [7"] snijdt t volgens eene kegelsnede /(;% die

eveneens in L>^ en (J. de lijnen üO-^, OOj aanraakt ; de kegel \_H]

daarentegen heeft met t slechts de dubbel tellende rechte 0^0..

gemeen.

2, Indien wij r* uit O op een willekeurig vlak ;r projecteeren,

dan is de projectie eene vlakke kromme k* met twee keerpunten

in de snijpunten van dit vlak met OOi, 00^; het ligt voor de hand

voor dit projectievlak het poolvlak van O ten opzichte van den

kegel [//j te kiezen, omdat dan 0^, 0.^, benevens twee andere

belangrijke [)unten die wij zoo dadelijk zullen leeren kennen, met

hunne projecties samenvallen ; de keerpuntsraaklijnen zijn niets

anders dan de doorgangen van de osculatievlakken van )* in O,, (7,

met .T.

Het vlak .t snijdt den kegel [/fj volgens twee beschrijvende
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lijnen; de pene is (\<>,. ile andere snijd( r' in Iwee pnnlen D^. IK_

die niel hunne eentiuie |inijeeties op .t sanienvailen, en in welke

/' de lijn DJ), aanraakt, onidal liet vlak door deze lijn en O een

raakvlak is van [//J ; D^D. is dns de diilihi'lranl-Ujn van l-\ en

H is het snij|)nnt van deze met de verbindinfislijn f\0, der keer-

pnnten. ')

ledere bescii rijvende rei'hte van
|
H\ iievat twee [innten van ;'',

liarinonisch gelegen ten ()|iziclite van het punt H en het snijpnnt

met het poolvlak It S T van //; noemen wij dns de snijlijn van

dit vlak met .t h,, dan volgt onmiddellijk óat iedere rechte niii .t door

H vier punten run k' hernf, die in t/ree iiaren harmonisch li(-/;/en

ten opzichte van H en h -. ieder paar is afkomstig van twee~punten

op eene beschrijvende rechte van [//J.

Beschouwt men 'V,, D,, D^, D, als l)asispnnten van een kegel-

snedenbnndel, dan is xoor elk exem[)laar van dezen bundel H de

pool van /; ; aangezien ilit exemjtlaar de keer[)unten en de raak-

punten van de dubbelraaklijn van k' bevat, snijdt zij deze kromme

nog in twee andere punten I\, /',, wier verbindingslijn door H
gaat. Deze puntenparen bepalen op k* eene fundamentale involutie,

zoodanig dat 0[> lederen straal door // twee |)aren liggen, afkomstig

van de beide j)untenparen van r' op twee beschrijvende lijnen van

[H] die met O in een vlak liggen ; de kegelsneden van den

bundel worden dus door de stralen uit H in paren eener kwadra-

tische involutie gerangschikt, wier dubbelelementen overeenkomen

met Oj)., en de dubbelraaklijn </ ; het eerste bestaat uit de kegel-

snede \an den bundel die in <\ en (>., de keerpuntsraaklijnen aan-

raakt, eene kromme die, tezamen met h, de eerste poolkromme van

H ten opzichte van /' vormt ; het tweede moet uiteenvallen in de

rechten O^tJ., en d, omdat deze kegelsnede de lijn d in i>, en D..

moet aanraken. Door den waaier (H) en den hieraan toegevoegden

involutorisch gepaarden kegelsnedenbundel (0^,0,, D^,D,) ontstajit

k' als meetkundige plaats der snijpunten van toegevoegde elementen,

waarbij behalve k' ook nog de lijn (/ voor den dag komt. ^1.

Men kan /. ' echter ook nog op undei'e wijze voortbi-engen Denk

door OJJ., in [)laats van -t een ander vlak aangebracht : dit zal

>•' behalve in <)^,0, nog in twee andere punten l\, /', snijden,

wier verbindingslijn door H gaat, en door deze drie punten en het

vlak R S T harmonisch verdeeld wordt ; de centrale projecties

P",, P^ liggf^ii tlus eveneens op eene rechte door H, en iiarmoniseh

1) Zie de medcdeeling van Jan de Vkies (Zittingsverslag van 31 Deo. 1908,

p. 494): ,Over bicuspidale krommen van den vierden graad"'.

S)
.1. DE Vries, 1, c. p. 490.
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ten opzichte van H en A. Iu'sl-Iiuuw uu ileii kcgelsnedenbundel

('>,/!., /^,, !''.,) De exemplaren van de/.en Imndel wordendoorden

waaier [H) eveneens involntoriseli gepa-ard ; de vertakkingsstralen

zijn weer O^O- en d, de daaraan toegevoegde dnbbelkegelsneden

de kegelsnede van den bundel die in 0^,(>., de keei-pnntsraaklijnen

aanraakt, en degene die door />,, D, gaat. De m. pi. der snijpunten

van toegevoegde elementen beslaat uit /' en de lijn l'J'.-

Ten slotte kan men 7-*,, 1* , met de keerpunten laten .samenvallen,

en dus alle kegelsneden be.sc]ion\ven die in <J^J>. de keerpuntsraak-

lijnen aani-aken ; ook deze worden door den wai^ier (//) involutorisch

gepaard, terwijl de vertakkingsstralen weer worden voorgesteld door

(/ en * >J-fi ; aan d is w-eer toegevoegd de poolkegelsnede van H,

aan ' \^-K eene kegelsnede die in elk der beide keerpunten niet k"

vier samenvallende punten gemeen heeft, en dus niets anders kan

zijn dan de lijn <>/A, dubbel geteld. Als m. pi. van de snijpunten

van toegevoegde elementen van beide bundels ontstaat ditmaal

behalve 1c^ nog de lijn (>^<>,_.

3. C)nder de vlakken van den liundel {0-^<f.,) zijn van bijzonder

belang degene die de kegeltoppen A', .S', of 7' bevatten ; het eerste

bijv. is het poolvlak van O ten opzichte van den kegel [/?], en

bevat dus de beide beschrijvende lijnen li(>^, HO,. Elk van deze

snijdt /' nog in één pnnt, R^ en R, bijv. ; de raakvlakken langs

deze iieschrijvende lijnen aan [i^J gaan echter door O, en hieriüt

volgt dat de centrale projecties van RO^ en RO., die elkaar snijden

in de op // gelegen projectie R' van R, k* in de punten R\, R'.

moeten aanraken. Men kan echter door O ook twee raakvlakken

brengen aan de kegels [,S'J en \_T], dus : uil eik van de beide keer-

punten (/aan drie raaklijnen aan k*, de dooriiangen van de raak-

vlakken door O aan de kegels [ft], [*S'|, [7] ; deze raaklijnen snijden

elkaar paarsgeirljze in 3 punten R' , S', T' van h ') (dit volgt ook uit

de harmonische ligging der geheele figuur ten opzicdite van H en k\,

de projecties van di' 3 kegeltoppen R, .S', 7'.

O p ni e r k i n g. Indien men voor //, k.' (zie § l) twee concen-

trische cirkels kiest, en daarna de ruimtefigunr projecteert op een

vlak .T (§ 2 dal evenwijdig is met t, dan ontstaat het ovaal van

Dkscartks, en gaan Ji", S' , T' o\'er in de brandpunten.

Men kan r' op 6 verschillende manieren voortbrengen als door-

snijding van twee \an de vier kegels : kiezen wij in het bijzonder

[R] en [_H\ F>rengen wij door de lijn RH twee vlakken ;«,, ft.,

hai'monisch gescheiden door de vlakken RHS en RHT, dan liggen

de punten van de beide in deze \lakken gelegen puniquadrupels

1) J. DE Vfies, 1. c p. 4%.
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van )•" twee aan twee op 4 rei-liteii door elk der 4 kegeltoppen ; wij

kiezen nn voor het vlak ii^ dat door de punten 0^, 0^_, /?,, R.,, en

zullen do 4 punten in lief audere S^, S.,, 7'i, J", noemen. Deze laatste

4 punten liggen dus niet de eerstgenoemde op 4 rechten door »S', en

op 4 andere door 7'; stel nu bijv. dat O^S^ door .S gaat. Het raak-

vlak langs de lijn SS^O, aan den kegel [5] heeft dan tot doorgang

met T de raaklijn in O, aan kj, d.w.z. de lijn 00^, en hieruit volgt

dat de 4 punten .S\, <S'.,, 1\, T., niets anders zijn dan de raakpunten

van de door O gaande raak\lakken van de kegels [<S] en [7] met

r^ ; wij weten nu echter dat deze 4 punten op twee rechten door

R liggen, dus liggi'ii in pfojecf/'c de raakpunten S\, S',, T\, T'.. van

de niet door R' i/aande raaliiijnen tut de leerpunten op tiree rechten

door R', en uvl S\ met T.,, en S'., met T\. ') Dat zij ook op twee

i-echten door H liggen volgt ten overvloede weer uit de harmonische

ligging ten opzichte van H en //.

Het poolvlak van het punt R ten opzichte van de overige drie

kegels is eenvoudig het vlak STH\ het snijdt het vlak RST
volgens de lijn Sl^ (wier centrale projectie op h valt, en de beide

in dit vlak gelegen snijlijnen met ««j en jt.^ in twee op ST gelegen

punten R*, R**, die harmonisch liggen ten opzichte van .S en T

;

R* is daarbij het snijpunt van Ö^R.., O.R,, R^* dat van -S, T', en

S.,T.,. Bi-engen wij deze uitkomsten over in de projectie, dan \inden

wij : van den vollediyen vierhoek 0^0., R\ R'., zijn tu^ee der diago-

naalpwiten R', R^'' (het derde is H), en. van den vierhoek ,S\ T„ T^ .9..

evenzoo R', /^*®',- de punten R^' en /?**' nu liggen harmonisch ten

opziciite van S' en T. En eene gelijkluidende eigenschap van dezelfde

j)unten geldt indien wij ,S"i, S., met de keerpunten combineeren, en

dan de overige 4 beschouwen, of eindelijk indien wij T\, T„ aan

Oi, O. koppelen, en de andere vier tot een volledigen vierhoek

samenvoegen. En eindelijk liggen alle zes punten R!

^

7", op

eene kegelsnede, ingevolge de harmonische ligging ten opzichte van

/( en H, terwijl de niet op h gelegen snijpunten van de 6 raaklijnen

uit de keerpunten eveneens op eene kegelsnede liggen, en tevens in

paren op drie rechten door K,

4. Behalve de zooeven beschouwde groep van 8 punten, bestaande

uit de beide keerpunten, en de raakpunten van de 6 door deze

gaande raaklijnen, liggen op /;' nog oneindig veel andere zoo-

danige groepen, dio ten opzichte van R\ S', T', H dezelfde eigen-

schappeji vertoonen. Denken wij n.l. het vlak f«j (§ 3) wel is

waar nog steeds door de lijn RH gaande, maar overigens

willekeurig, fi, weer als het hai-monisch toegevoegde van f«i ten

1/ J. DE Vries, 1. c. p. 498.
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opzichte van H R S. [JUT. dan ontstaat op r' eene nienwe

,t;i-oep \M\ 8 ]»nnten, die paarsgewijze op 4 reeliten door eiiv der 4

kegeltoppeii liggen, en wier centrale projecties dns dezelfde eigen-

schap bezitten ten opzichte van de pnnten R' , S', T' , H. Verdeelen

wij de 8 projecties zoodanig in twee qnadrupels, dat het eene behoort

bij de 4 pnnten van f«j, het andere bij die van
f«„, dan vormen de

beide qnadrnpels 2 volledige vierhoeken met de gemeenschappelijke

diagonaalpnnten R' en //, terwijl de andere, W^' en R**' , harmo-

nisch liggen ten opzichte van S' en T' ; de puntenpnyen R*' , R^*'

op h vormen cbix eene hrndratiache invohitic met d' duhhelpunten

S' , T'. Ya\ gelijkinidende eigenschappen geklen voor de twee andere

mogelijke verdeelingen van de groep van 8 punten in '1 (piadrnpels,

n.1. ten opzichte van de pnnten S en T.

Eene bijzondere groe]) \'an 8 punten vindt men door voor de

beide vlakken (i de raakvlakkon door de lijn RH aan den kegel

[//] te kiezen ; deze toch zijn e\eneeiis harmoniscii gescheiden door

H R S, H R T, leveren ecliter in plaats van 8 punten 4 paar samen-

vallende punten van r' op, n.1. de raak[ninten van de 4 raaklijnen

uit R aan r\ Deze raakpunten liggen in het poolvlak q (^ 3) van R,

en wel op twee beschrijvende lijnen van den kegel [S\, en evenzoo

op twee van den kegel [7'J; de nxaklijnen zelve gaan in projectie

over in de vier niet door de keerpunten gaande raaklijnen van k*

door R' , dus: de raakpunten van de 4 niet door de keerpnnten

fjaande raaklijnen van k' door R' zijn de hoekpunten van een vol-

ledigen vierhoek, fvelks diaijonaaipunten de punten S' T' , H zijn; de

bijbelioorende punten /i*', /i**"' zijn de snijpunten van de beide

door H gaande zijden van dien \ ierhoek met h.

Eene andere bijzondere groep \'an 8 punten ontstaat indien men

voor de vlakken fi de raakvlakken door RH aan den kegel \_R']

kiest; men vindt dan de 4 punten van ;'' in het vlak i^5!r, endus

in projectie de snijpunten van r'^ met /«, wier raaklijnen, ingevolge

de harmonische ligging van /:' ten opzichte van h en H, inderdaad

door H gaan,

5. Eene groep van 8 punten der k^ moet door één dezer punten

bepaald zijn ; immers de verbindingslijn van dit punt met O snijdt

/•" in één punt, en dit bepaalt met de lijn HR het vlak /«i ; en door

fi, is levens f*, bepaald. Planimetrisch kunnen uit één punt eener

groep de andere worden afgeleid met behulp der volgende eigenschap.

De kegel \l{\ snijdt het vlak (> z:=z ,S T H volgens eene kegelsnede r',

en ten opzichte van deze en het punt R ligt r^ harmonisch, in dien

zin dat de beide punten van r*" op eene beschrijvende lijn van [/i]

steeds harmonisch gescheiden worden door R en het snijpunt met ?';
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in liet liijzoiuici' Itcvat r^ de 4 siiij[tiiii(eii xaii r' met o, wier raak-

lijiieii (loi)i' // uaaii, alsmede de liaruiniiiseli tuegevoegde van /» ten

opzichte van de in liet poolvlak O^O.li van () met betrekking tot

den kegel [_lï] gelegen paren ()^, It^ en (>., U^.

Door overgang tot de projectie vinden wij hiernit de volgende

eigenschap van /i' : door de raakpunti'ii ran de 4 niet door de keer-

punten tjaande raallljnen uit R kan eene kegelsnede r' (jebracht

irorden die de beide irèl door de keerpunten gaande raaklijnen aan-

raakt in de harnio/iisch toegevoegde punten van R' ten opzichte van

de keerpunten en de Iiljliehoorende raakpunten ; k* ligt nu ten opzichte

van R en r'- hariuoiiisch, in dien :in dat de 4 snijpunten van k*

met een wiUekeurigen straal door R zich in tu-ee paren rangscJdkken,

die elk met R en één van de snijjmnten van dien straal luet r'-

harmonisch liggen

.

Natuurlijk bezitten ook de punten N' en T zulk eene kegelsnede,

doch ook het punt H bezit er eene, nl. de lijn li, dubbel geteld
;

immers het poolvlak \an H ten opzichte van r^ is het vlak R S 1\

en de in dit \\&k gelegen doorsnede met den kegel [//) wordt uit

O in de dubbel te tellen rechte li geprojecteerd.

Met behulp der kegelsnede /•'' nn laten zich gemakkelijk uit één

punt eener groep de zeven andere afleiden. Is het punt 1 willekeurig

aangenomen, dan vindt men door de harmonische ligging van k^ ten

opzichte van de punten R, S', 7", H en de bijbehoorende kegelsneden

4 andere; op de rechte R'l bijv. liggen behalve 1 nog 3 andere

punten van k\ maar onder deze is er slechts één dat met 1, R,

en één van de snijpunten van B'1 met r'^ eene harmonische groep

vormt. De 3 dan nog ontbrekende punten vindt men een\oudig door

de reeds gevondene op behoorlijke wijze met R, S', T\ of H te

verbinden.

Evenals in § 2 door de stralen uit H, zoo wordt nu ook door die

uit R (of iS', of 7") op k* eene fundamentale involutie ingesneden '),

zoodanig dat op lederen straal 2 paren liggen, afkomstig van de

beide puntenparen van r" op 2 beschrijvende rechten van den kegel

[/?] die met O in een vlak liggen ; ieder paar wordt door R en

één \an de twee snijpunten van den bedoelden straal met r" harmo-

nisch gescheiden. Indien men nu in twee punten van /•* die op eene

rechte door R liggen de raaklijnen trekt, dan snijden deze elkaar

in een punt van het vlak .*>i' TH, en de m. pi. van het snijpunt is

eene vlakke kromme van den 4'^'^'" graad, dubbelkromme van het

ontwikkelbaar oppervlak van r\ met dubbelpunten in S, T, H,

en die met /-^ de 4 snijpunten van ;•' met het vlak <S TH gemeen heeft.

V. J. DE Vries, 1. c. p. 498.
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Beschouwen Avij in liet Injzundei' de piuilen O^, R^ (§ 3), die

op eene rechte door R liggen, en bedenken dat de raaklijn in O,

aan /-^ door O gaat. dan vinden uij op OOi een punt van de

dubbelkromnie van den 4 » graad, terwijl de raaklijn in dat punt

de snijlijn van de osculatievlakken van r'' in 0-^ en R^ is; dat van

Oi gaat door O, en levert in projectie de keerpuntsraaklijn in 0^

aan k* ; de centrale jjrojectie der dubbelkromnie zal dus de keer-

punten van k^ bevatten, c\\ hier de keerpuntsraaklijnen aanraken.

Samenvattende vinden wij du.s : het .<iiij/nint van </e raaklijnen

aan k* in twee toeyevon/de punten van de dour den iraaier {R')

inifesneden involutie doorloopt eene kromme van den 4-" (/raad met

duhbelpunten in S'. T', //, en Itarinoni^cli tjeleyen ten opzichte van

h en H, en die met k' o. a. gemeen heeft de raakpunten van de 4

niet door de keerpunten (jaande raaklijnen uit R', alsmede de keer-

punten en de raaklijnen in deze.

De nieuwe kromme van den 4'" graad snijdt k* behalve in de

keerpunten (die tezamen voor 6 snijpunten gelden) en de raakpunten

van de 4 niet door de keerpunten gaande raaklijnen uit R' , nog in

6 andere punten, natuurlijk ook weer twee aan twee harmonisch gelegen

ten opzichte van h en //: deze 6 punten nu liggen tweemaal met

2 der 4 zooeven genoemde raakpunten (id. dezulke wier verbindijigs-

lijn door H gaat) op eene kegelsnede. Immers de kegelsnede door

2 \ an die raakpunten, en die in O, en O. de keerpuntsraaklijnen van

k* aanraakt, bevat 2 X «^ + ^ ^ H snijpunten van de beide

4e graads krommen : du.s moeten de andei-e 8 eveneens op eene

kegelsnede liggen.

Ook bij de punten S' en T' behoort zulk eene ni.pl. van den
4':" graad; wat het punt //aangaat kan opgemerkt worden dat in

de ruimte de bij H behoorende m.pl. in het vlak RST ligt, en

door O gaat, en dus door centrale projectie o\ergaat in de lijn h,

driemaal geteld, omdat iedere rechte door (J en in het \ lak R S T
de kromme behalve in O nog in 3 punten snijdt : inderdaad gaan

door ieder punt van h 3 paar raaklijnen aan /(•\ wier contactkoorden

door H gaan. De centrale projectie van O zelf is ecliter onbepaald,

en zoo wordt h voor de 4'-' maal met punten overdekt ; de bij H
behoorende m.pl. bestaat dus uit de lijn h, viermaal geteld.

Opmerking. De in deze § gevonden eigenschappen gelden in

ietwat algemeeneren vorm ook voor de k* met tw^ee duhbelpunten,

omdat zij eenvoudig verkregen zijn door de volledige figuur van

het viervlak van Poncfj.et centraal te projecteeren ; de punten R',

S', 7", //hebben dan ecliter niet meer zulk eene eenvoudige ligging

als bij de bicuspidale k*.
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6. Brengt men den top ^S' van den kegel [5] op den mantel van

[R], dan valt T met .S' samen, terwijl het pnnt ,S'= 7' een dubbel-

pnnt wordt van r' ;

/
' bezit dns nu behalve de beide keeipnnten

een dnbbelpnnf, en in dit punt liggen S' en 7" vereenigd. Uit ieder

keerpunt kan nog slechts ééne raakiijn aan /.
' getrokken worden ;

deze beide raaklijnen snijden elkaar in het op // gelegen punt /?'.

Door dit punt gaan nog twee andere raaklijnen aan /i', de projecties

van de beide beschrijvende rechten van deii kegel [/?] die r* aan-

raken. De raakpunten dezer twee raaklijnen met /•" liggen in het

vlak Q (§4), het gemeenschappelijk poolvlak van R ten opzichte van

de kegels [S] en [//], en dus o[) de kegelsnede r'' die dit vlak met

den kegel [7?] gemeen heeft. Deze kegelsnede bevat den top S

;

k^ /.s' (hl.-; nu linrmonisch i/ehyen ten opzichte vnn liet pnnt R' en de

kegelsnede r"' die door liet dubhelpunt en de raakpunten van de beide

niet door de keerpunten gaande raaklijnen uit R' gaat, en die de beide

uiel door de keerpunten gaande raaklijnen uit R' aanraakt in de

harmonisch toegevoegde punten van R' ten opzichte van de keerpunten

en de raakpunten.

Brengt men door de lijn HR een willekeurig vlak
f/j

(zie § 4),

dan valt het harmonisch toegevoegde f*, steeds samen met het

raakvlak tf RS aan [//], welk vlak geen ander punt van r* bevat

dan het dubbelpunt ; van iedere in ^ 4 beschouwde groep van 8

punten vallen er dus 4 in het dubbelpunt ; de 4 overblijvende vor-

men een voiledigen viei'hoek met de diagonaalpunten R, H, R^. De
raaklijnen aan r' in twee punten oji eene rechte door R snijden

elkaar in y, en de m.[)l. van dit snijpunt is eene vlakke P die het

dubbelpunt van /'' bevat, in dit punt een keerpunt heeft (met keer-

puntsraaklijn in het vlak 7^ S T), door H gaat, en met r* twee

punten gemeen heeft, wier raaklijnen door R gaan. Gaat men dus over

tot de centrale projectie van r\ dan vindt men dat door de stralen van den

uniaier {R') op k'' weer eene pareninvolutie uwdt ingesneden, zoodanig dat

de beide punten van ieder paar niet R en één van de beide snijpunten van

den beschouwden straal met r" eene harmonische groep vormen; het

snijpunt van de raaklijnen in de punten van een j)aar doorloopt eene

kubische kromme, die harmonisch gelegen is ten opzichte van h en H,

de keerpunten van k* bevat en hier de keerpuntsraaklijnen aanraakt,

door de raakpunten van. de beide niet door de keerpunten gaande

raaklijnen uit R' gaat, H tot enkelvoudig punt heeft, en in. het dubbel-

pu.nl van k* een keerpunt heeft met keerpuntsraaklijn li.

De keerpunten, de raakpunten van de beide raaklijnen uit R' , en

het dubbelpunt vertegenwoordigen alle 12 snijpuulen van de kubische

kruinnie met k\
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7. Indien men, steeds onderstellende dat de kegeltoppen >V en T
in een pnnt van den mantel van [^] \ereenigd liggen, den kegel

\_S\ zoodanig aanneemt dat hij liet raakvlak in »S' aan [/:/] aanraakt,

dan krijgt r'' in *S' een keerpunt, en valt iin ook R met S en T
samen, zoodat door r^ nog slechts twee kwadratische kegels gaan

;

het vlak RST blijft bepaald, als het poolvlak van H ten opzichte

van den kegel \_R] = [5] = [T], en in dit vlak ligt de raaklijn in

het keerpunt R. De centrale projectie wordt nu eene k' met 3

keerpunten, en de keerpuntsraaklijn in A" is de lijn /i. De dubbele

raaklijn dooi' H blijft bepaald, als doorgang van het projectievlak

met het tweede raakvlak door O aan [//] ; zooals echter uit de

stereometrische liguur gemakkelijk is aan te toonen moeten deraak-

punten noodzakelijk onbestaanbaar zijn.

Aangezien i' harmonisch gelegen is ten opzichte van h en H,
moeten de raaklijnen in de keerpunten 0^, O, elkaar snijden op /i

;

h is echter de raaklijn in hel keerpunt R' : de drie keerimnt.sraak-

lijnen gaan dus door i'i'n /nuit.

Het pnnt H vormt met de keerpunten O^, O.,, en het snijpunt van

de lijn 0^0., met h eene harmonische groep; hetzelfde moet nu

echter ook gelden voor de beide andere zijden \an den A 0^ O, R'

der keerpunten : de dubbeJraaklijn. d i.s dus de zvoijenaamde harinonikale

van het snijpunt der 3 keerimntsraaklijnen ten opzichte van den drie-

hoek der 3 keerpunten; en de raakpunten der dubbeJraaklijn zijn de

dubhelpunten van de elliptische involutie up d, ivaarvan de snijpunten

van d met de zjden van dien driehoek, en mtt dekeerpuntsraaklijnen

in de overstaande hoekpunten, drie paren zijn. Ten opzichte van iedere

keerpuntsraaklijn en liet snjpunt van de overstaande zijde van den

driehoek met d liip de kromme met zich zelre harmonisch.

Physiologie. — De Heer Spronck biedt eene mededeeJing aan \an

den Heer J. G. Slekswuk, Membre étranger van het Institut

Pasteur te Bi-ussel : „Bijdragen tot de .studie der s-erumana-

phylaxie". (!'-' mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer G. A. Pekelharing.).

Het probleen) der anaphylaxie heeft in den laatsten tijd de bijzondere

aandacht van meerdere immuniteitsonderzoekers tot zich getrokken.

Het gaat hier eenerzijds om de beantwoording der zuiver weten-

scliappelijke vraag, hoe men de hypersensibilileit moet verklaren,

welke bij een organisme ten opzichte van zeer vei-schiliende eiwit-

stolfen kan optretlen, nadat zulk een stof vroeger door het bedoelde
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organisme op de eene of andere wijze iy geassiniileei'd. ^laar daar-

naast weiLscht de praktijk der seriuntherapie verlost te worden van

de bezwaren der serumziekie, en vi-aagt zij naar middelen ter voor-

koming van de gevaren welke soms reeds bij eene eerste, maar nog

vaker bij eene niet te spoedig herhaalde senuninspniting den zieke

bedreigen.

Intusschen, het onderzoekingsterrein is reeds in velerlei richting

verkend, de literatuur breidt zich uit, dcifli de theorie moet nog al

te veel aanvullen van hetgeen ons aiin bruikbi^ai- feitenmateriaal

ontbreekt. Daiirom is uitbreiding van dit laatste zeer gewenscht,

indien zich daarbij nieuwe gezichtspunten voordoen. Deze niededeeling

wil daartoe eene bijdrage leveren. Zij bevat in korte trekken enkele

uitkomsten van het eerste gedeelte van een onderzoek, hetwelk in

het Institut Pasteur te Brussel werd verricht, en dat het verschijnsel

der serumanaphvlaxie tot onderwerj) had.

Op de literatuur zal hier slechts worden ingegaan, voor zoover

zulks ter verduidelijking mijner uiteenzetting strikt noodzakelijk is ').

Thkobai.d Smith dan had waargenomen, dal cavia's die voor de

titratie van diphtherieserum gediend hadden, en die dus met geringe

hoeveelheden diphtherietoxine en antitoxiseh paardserum waren voor-

behandeld, na een zekere incubatieperiode voor een tweede injectie

van paardserum uiterst gevoelig waren geworden, dat zij daarop als

op de toediening van een sterk gif reageerden en — naar gelang van

de dosis — vaak te gronde gingen. ( )tto toonde aan, dat met paard-

serum alléén (zonder to.xine) deze hyper.sensibiliteit eveneens werd

verkregen, terwijl Rosknau en Andersox bewezen dat ook met behulp

van andere sera zulk een anaphjlactische toestand in het leven

kon worden geroepen, en wel voor elk serum in specitieken zin. Sedert

dien is de cavia voor dergelijke onderzoekingen het aangewezen

proefdier geworden.

Ik heb mij voorloopig tot de studie van paardenserum bepaald,

mede omdat de kennis hiervan in \erbaud met de herkomst onzer

therapeutische sera het meeste practisch belang heeft.

Terwijl nu een normale cavia eene intraperitoneale of subcutane

inspuiting van 5 cM' paardenserum zonder eenig waarneembaar

ziekteverschijnsel verdraagt, gaat ecliter zulk een dier (\'an 250 a

300 gram) onder typische intoxicatiesymptomen veelal te gronde,

wanneer liet ongexeer 12 dagen vroeger is voorbehandeld met een

1) Het zij mij vergund, voor uitvoeriger bescliouwingen over den huidigeii stand

van hel vraagstuk, te verwijzen naar een kritische studie van mijne hand, welke

binnenkort in de „Zeitschritt für Iramunitütsforschung und experimentelle Tlierapie"

zal verschijnen.
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kleine dosis van hetzelfde serum (bijv. + Vioo cM'). In stede van

immuniteit (yjrophvlaxie), welke gewoonlijk op de toediening eener

grootere- dosis volgt, is hier een toestand van hypersensibiliteit of

rt?iaphylaxie (Richet) ontstaan. Het op zichzelf Nolkoraen onsciuildige

paardserum speelt in casn voor de gesensibiliseerde cavia de rol van

een zwaar vergif. De eerste, gevoeligmakende injectie moet dus wel

in het organisme zoodanige veranderingen in het le\'en hebben

geroepen, dat deze de tweede seruminspuiting tot eene toxische maken.

Dit reacfJeproces nu valt ongetwijfeld onder de rubriek der immu-

niteitsverscliijnselen, en het dient daarom bestudeerd te worden met

behulp der n)ethoden die de immuniteitsleer ons aan de hand heeft

gedaan. Het was dan ook natuurlijk, dat men zich de vraag stelde

:

wordt bij bedoeld proces alexine gebonden ?

Otto ') beantwoordt deze vraag ontkennend; naar mijne meening

ten onrechte. Herhaalde waarneming toch leerde mij dat eene gevoelig

gemaakte cavia, die op de tweede serumtoediening met intoxicatie-

verschijnselen reageert, eenigen tijd na die inspuiting constant een

serum le\ert, dat uiterst arm is aan haemolytisch alexine. (Als

testobject dienen gesensibiliseerde roode bloedlichaampjes). Korten tijd

(n.I. 5—10 min.) na de toxische injectie is het alexisch vermogen

van het ca\iaserum nog onveranderd; daarna neemt het geleidelijk

en vrij snel af, zoodat het na V:— 1 un'' minimaal is geworden.

In deze periode sterft het dier meestal. Herstelt het zich echter,

dan ziet men ook het alexine weer toenemen, zoodat ditJ'/j— 2 uur

na de inspuiting weer tot het normale niveau is teruggekeerd of

zelfs daarboven. Men zou dus dezen gang van zaken door middel

van eene curve graphisch kunnen voorstellen. Bij een normale, niet-

anaph^ lactische cavia blijft het alexine-gehalte van het serum onder

dezelfde experimenteele omstandigheden constant.

Onderzoekt men nu het bloed niet op het juiste moment, of niet

op meerdere oogenblikkeii tijdens het intoxicatiestadium, dan bestaat

de kans dat men te \roeg komt (wanneer het alexine nog niet

verdwenen is) of wel te laat (wanneer het ziek weder heeft hersteld).

Ik vermoed dat Otto aldus misleid is.

Ik moet hieraan nog toevoegen dat, wanneer men de tweede

toxische injectie niet in de buikholte of onderhuids, doch intraveneus

toepast — ten gevolge waarvan de intoxicatiesymptomen zeer spoedig

optreden en uiterst snel verloopen — deze symptomen reeds aanwezig

kunnen zijn nog vóór het alexine uit het serum van het dier is

verdwenen. iMen mag hieruit dus de gevolgtrekking maken, dat de

vergiftigingsverschijnselen niet het gevolg zijn van het alexineverlies,

1) Münch. med. Woch. 1907, no. 34.

45
Veislageu dw Aldeeliug Natuurk. Dl. XVll. A". 1908/9.
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doL'li dal (leze beide parallel loojiende processen zijn, onafhankelijk

van elkaar, docli met eeue gemeenschappelijke oorzaak. En deze kan

geen andere zijn dan de onderlinge wisselwerking van het toegediende

paardserum (het antigeen) met de daarvoor speciiieke reaclieprodncten

van het gesensibiliseerde organisme, ontstaan na en door de eerste

injectie van het vreemde sernm.

Dit vastgesteld zijnde, vrageii wij ons verder af: waar vinden wij

deze reactie|)rodncten — waarschijidijk een bijzondere soort van

antilichamen 'r Waar tretfen wij znlke stoffen aan, die eene bijzondere

en specifieke affiniteit tot paardenserum aan den dag leggen?

Ter beantwoording dezer vraag heeft men natuurlijk allereerst in

het serum van geanaphvlactiseerde cavia's gezocht, doch zonder veel

resultaat. In geen enkele combinatie toch werkt zullv serum met

paardenserum precipileerend. Eene andere mogelijkheid voor het ver-

dwijnen van het alexine uit het serum der geïntoxiceerde dieren zou

nog kunnen liggen in de aanwezigheid in hunne circulatie van

antialbuminoïde sensibilisatoren van Gengou. Doch ook deze schijnen

te ontbreken: ik heb er mij meermalen van kunnen overtuigen, dat

anaphylactisch serum wederom in geen enkele combinatie met

paardenserum in staat is alexine te fixeeren. Wel heb ik kunnen

aantoonen, dat het serum der gesensibiliseerde cavia's antialexisch

werkt ten opzichte van versch paardenserum, en vooral tijdens het

stadium waarin na de toxische injectie het eigen alexine uit de cir-

culatie verdwenen is. Hoewel ik mij nu voorbehoud, op de beteekenis

van dit feit bij eene volgende gelegenheid nader terug te komen, toch

schijnt het mij toe dat deze vorming van antialexinen (die wij ook

bij de gewone serumimmunileit aantreffen) ons niet veel nader brengt

tot de verklaring juist van het anaphylactisch sympiomen-complex.

Maar indien niet de \ochten, zouden dan misschien de cellen ons

een stap verder kunnen brengen ? — Ik heb mij gewend tot de erythro-

cvten van de cavia, en het is mij gebleken dat gewasschen normaal

caviabloed, met paardenserum in contact gebracht bij aanwezigheid

eener voldoende hoeveelheid physiologische keukenzoutoplossing, in

staat is de voor sensibele dieren toxische stof uit het serum te binden ').

Dit procédé was reeds uit anderen hoofde in de iranmniteitsliteratuur

bekend, omdat op deze wijze tevens het alexine van het paardserum

op het caviabloed wordt gefixeerd ').

Aldus behandeld serum heeft nu voor anaphylactische dieren zijne

^) Men neemt op 1 vol seium : IV3 vol. bloed en 2 vol. zoutoplossing. — Bij

eenvoudige verdunning met zoutsolutie in dezelfde verhoudingen bewaart het seium

zijne toxiciteit.

') Zie over de beteekenis van dit verschijnsel: Elnlicli en Sachs, Berl. Klin.

Woch. 1902, no. 21 en Bordet en Gay, Anna'les Pasteur 1906.



( fi07 )

giftiglieid verloren, en dit feit scliijnt mij een nienw gezichtspunt op

te leveren. Het bewijst tocli dat er affiniteit bestaat tusschen het

toxische principe van paardensernm en cellnlaii-e bestanddeelen reeds

van liet normale cavia-organisme. De onderstelling komt mij niet al

te gewaagd voor, dat ook andere weefselelementen of organen van

de cavia tot zulk eene binding in staat zijn, en dat deze affiniteit bij

het geanaph^-lactiseerde dier nog is verhoogd. De reactie tusschen

het paardenserun) en de sensibele elementen — vooral die van het

centrale zenuwstelsel — zou dan aanleiding geven tot het optreden

van den anaphylactischen shock, terwijl daarnaast de secundaire

binding \an liet alexine het in het serum waarneembare gevolg dezer

reactie zou zijn. Uitgaande van deze feiten en overwegingen zet ik

mijn onderzoek in deze richting voort.

Het loont intusschen de moeite, in dit verband hier in herinnering

te brengen, dat v. Bkhring reeds vroeger opmerkzaam heeft gemaakt

op het paradoxe feit, dat een paard hetwelk rijkelijk diphthei'ieanti-

toxinen in zijn bloed herbergt, toch op eene betrekkelijk geringe

dosis toxine met vergiftigingsverschijnselen en zelfs met den dood

kan reageeren. v. Behring vermoedde daarom het bestaan eener

histogene kypersenslblliteit, welke hypothese nu, in verband met het

bovenstaande, aan waarschijnlijkheid wint.

Bij de vele pogingen die door verschillende onderzoekers met

wisselenden uitslag reeds zijn verricht, om het paardensernm met

behulp van physische of chemische middelen van zijne toxiciteit te

berooven, heb ik mijnerzijds er nog eene willen voegen, en deze

had een bevredigend resultaat. Ik heb namelijk paardensernm in

zoogenaamde vischblaascondomen aan dialyse onderworpen. Daarbij

is mij gebleken dat het ontstaande precipitaat, in physiologische zout-

solutie opgelost, geen spoor van toxiciteit vertoont ten opzichte van

gesensibiliseerde cavia's, terwijl hel bovendrijvende zoutvrije serum

(voor de dierproef tot isotonische verhoudingen teruggebracht) tijdens

het dialysatieproces geleidelijk zijne giftigheid inboet.

Nu schijnt mij het bewijs van de ongiftigheid juist van het filtraat

daarom niet van belang ontbloot, omdat uit vroegere onderzoekingen

gebleken is, dat bij het dialyseeren van antitoxisch paardserum de

diphtherie-antitoxinen (die aan de oplosbare globulinen zijn gebonden)

quantitatief in het filtraat zijn terug te vinden. Zoo is dus de weg
geopend ter verkrijging van eene antitoxische oplossing, welke tevens

vrij is van anaphylactische bijwerkingen — wat voor de serum-

therapie goede vruchten zou kunnen afwerpen. Ik hoop eerlang in

staat te zijn,omtrent een en ander nadere mededeelingen te doen.

45*
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Plantkunde. — De Heer Went biedt een mededeeliiig aan

:

„Eenige opmerkingen over Scinphila nana Bl."

Hij gelegeiüieiii van de bewerking van de Triiirkhtceae, door den

Heer G. M. Vefstf.eg in 19Ü7 verzameld tijdens de Znid-Nieuw-Guinea

expeditie, lieh ik ook de planten van dezelfde familie, die zich in

liet Botanische Museum van de Utrechtsche Universiteit bevinden,

aan een onderzoek onderworpen. Daarbij bleek nu alcoholmateriaal

vooi-lianden te zijn van een Scinphila, door den Heer Pülle uit

Biiitenzorg meegebracht en verzameld op Tjiomas.

Toen getracht wei-d, deze plant te determineeren, was dadelijk te

zien, dat het geen Sciaphiln tenella Bl. was, zoodat vermoed werd,

dat hier de andere voor Java beschreven soort S. nana Bi,, gevonden

was. Nu is de diagnose van Blume van dien aard, dat liet onmogelijk

is, met behulp daarvan de soort te herkennen ') en ook de figuren

op zijn plaat XLVIII munten niet uit door groote duidelijkheid. Wel

bleek mij al spoedig bij vergelijking van de monografie der Maleische

Triuridaceae van Beccari, dat het exemplaar blijkbaar volkomen

overeenstemt met zijn *S'. corniculata '). Die overeenstemming zal ik

zoo dadelijk nog nader bewijzen, wil nu echter eerst vermelden, dat

aan Beccari ook wel de overeenstemming is opgevallen van Blume's

xS. nana met zijn <S'. corniiculnta. Immers hij zegt van S. nana ')

:

,,Non ho visto quesla Specie, ma dalla figura lasciata da Buime

mi sembra poterla incladere nel gruppo della S. corniculata e della

S. Arfakiana."

Ten einde eenige meerdere zekerheid te verkrijgen heb ik liet

oorspronkelijke exemplaar van Blume in 's Rijks Herbarium te Ijeiden

onderzocht.

Onder den naam Sciaphila nana Bl. vindt men hier op een vel

papier opgeplakt drie planten, genummerd J, 2 en 3. Er staat

bijgeschreven door Reichenbach: ,,Mihi specimina 2— 3 sint tenella,

specimen 1 nana Bl tantum H. G. Rb. fil." Deze meening deel ik

geheel; er is geen twijfel aan, of 2 en 3 zijn exemplaren van 5. <c/;('//a

Bl. ter\Aijl het overblijvende blijkbaar het individu is, dat Bh'me

voor diagnose gediend heeft, daar het volkomen hetzelfde is, dat hij

voor zijn habitnsafbeelding gebruikt heeft. Alleen op die habitus-

afbeelding zitten er nog twee bloempjes aan, terwijl het exemplaar

er nu maar een enkel bezit. Dit maakt het Leidsche herbarium-

1) G. L. Blume. Museum Botanicuni Lugduno-Batavum I. p. 322. 1S49— 1851.

2) O. Beccari. Malesia UI. p. 336. Tov. XXXIX. Fig 5—13. 1886-1890.

3) O. Beccaiu. 1. c. p. 338.
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exemplaar van niet veel nut voor de determinatie, daar men hoogstens

gerechtigd zou zijn er een deel van op te offeren, wanneer men

monograaf \an de familie is en men daarbij \oldoende i-eden heeft,

om aan te nemen, dat er geen nieuwe soorten van Sciaphila meer

ontdekt zullen worden ; en van dit laatste zijn wij nog zeer ver

verwijderd.

Zooals ik zooeven reeds vermeldde is het exemplaar uit het Utreclitsche

museum zeker identiek met Beccari's S- corniculata. Ik wil de gronden

vermelden, waarop deze meening berust. Door het ontbreken van stami-

nodiën in de vrouwelijke bloemen en van rudimenten van stampers in de

mannelijke, die voorzien zijti van drie meeldradenen door het voorkomen

van den stijl op den top van het vruchtbeginsel is het duidelijk dat

onze plant behoort tot het ondei'geslaeht Bt/alisma. Hier vallen weer

verscliillende soorten af, omdat er in het midden tusschen de meel-

draden geen steriele organen aanwezig zijn, die volgens Bkccari aan-

hangsels van de helmbindsels zouden zijn. Er blijven dan over

S- nana, die wij volgens het bovenstaande hier voorloopig buiten

bespreking laten, S. Arfakiana, waar de mannelijke bloemdekslippen

in aanhangsels uitloopen, die hier .onlbreken, terwijl ook de stijl o])

andere wijze op het vruchtbeginsel bevestigd is dan bij het exem-

plaar, dat ons hier bezighoudt, en S. cornicu/afa. Van de kenn^erken,

die Beccari opgeeft als karakteristiek voor deze soort worden alle

bij de exemplaren van Java teruggevonden. Ik zal ze hier achtereen-

volgens vermelden. Kleine lage plantjes, met vrij sterk vertakte

stengeltjes en dikke vleezige wortels. Alleen de uiterste toppen van

de stengeltakken zijn bloemdi-agend, daarvan zijn dan de onderste

twee of drie bloemen vrouwelijk, de bovenste mannelijk. Deze laatste

zijn in grooter aantal aanwezig, maar de bovenste blijven meestal in

knoptoesland. Het bloemdek van de mannelijke bloemen is zesslippig

en de slippen zijn aan hun top voorzien van eenige lange fijne ciliën-

achtige haren; de drie meeldraden zijn met hun filamenten min of meer

vergroeid. Terwijl de mannelijke bloemen nog duidelijk, ofschoon

kort, gesteeld zijn, kan men van de vrouwelijke wel zeggen dat zij

zittend zijn in de oksel van een bractee. Het meest karakteristieke

zijn de stampers, die, zooals Beccari het aanduidt, sigmavormig zijn,

terwijl het bovenste deel van het vriichtbeginsel en de stijl min of

meer papilleus zijn ; de beschrijving zou misschien nog doen twijfelen

aan de identiteit, maar de figuren van stampers en vrucht: 10, 11

en 1 2 zijn geheel gelijk aan de voorwerpen in het Utrechtsche museum,

zooals trouwens ook alle andere figuren overeenstemmen. Alleen

worden de ciliën van de toppen der mannelijke bloemdekslippen

korter afgebeeld ; dit is echter begrijpelijk, daar Beccaki gedroogde
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planten voor zicli liad eii ik de beseliikkiiig- had o\er uitstekend

geconserveerd alcoliolmateriaal

.

Mijn conclusie is dus, dat de oj) Tjionuxs gevonden planten beliooren

tot Sciap/iila corniculatn Beccaiu en dat deze soort dus 'm iiaar

verspreiding niet beperkt is tot Nieuw-Giiinea, zooals Beccari zich

dat voorgesteld had.

Waneer men nu aannemen wil, dat de afbeeldingen door Blume

van zijn »S'. nana gegexen niet geheel nauwkeurig zijn — en die ver-

onderstelling lijkt mij niet geheel gewaagd — , wanneer men dan verder

in de beschrijving van Bi.rME het onvertakte stengeltje uitschakelt,

ilat wel aan een toevallige eigenschap \an het beschreven exemplaar

te danken zal zijn geweest, dan komt het mij voor, dat men
aannemen mag, dat S. nana van Bli jie en .S'. corniculata van Beccari

namen zijn voor een en dezelfde soort, vooral omdat tot nu toe van

Java behalve de zoo geheel verschilende .^. tenella Bi., geen andere

soorten van dit geslacht bekend zijn geworden.

Volkomen zekerheid hieromtrent bestaat echter niet en zoolang dit

niet het ge\al is, doet men goed het hier bedoelde exemplaar te bestem-

pelen met den naam van de goed beschreven Sciaphila coniiculata

Beccari en den naam van -Sc/a^Va/a ?ïa?ia Bl. voorloopig te beschouwen

als niet voldoende gekarakteriseerd. Wellicht dat een toekomstige

monograaf, die over veel meer gegevens beschikt, dezen naam weer

in eere kan herstellen, maar op het oogenblik is het beter hem te

laten vervallen.

Utrecht, December 1908.

Sterrekunde. — De Heer Julits biedt eene raededeeling aan van

den Heer A. Brester Jz. : „De Solar Vovtices van Hale."

(Mede aangeboden door den Heer C. H. Wind).

Op de min of meer cjclonisclie configuratie van de waterstof-flocculi

rondom de vlekken op de spectroheliographieën van de zonatraospheer

en op het verplaatsen en het onzichtbaar worden van één dezer flocculi

in de nabijheid van een vlek heeft H.vle onlangs de hypothese gegrond,

dat de vlekken draaikolken zouden zijn (Solar Vortices), die voort-

durend uit de zonatmospheer de waterstof zouden opzuigen, welke

waterstof dan weer telkens buiten de vlekken in die atmospheer

als nieuwe protuberanzen of tlocculi zou terugkomen ').

1) Hale : Aslroph. Journ. Sept. 1908 — Contrib. from the Mt. Wilson Sol.

Obs. No. 26.
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Al dadelijk meen ik te moeten opmerken, dat die hypothese, die

trouwens door Hale zelf, met de hem eigene lofïelijke omzichtigheid,

nog voor zeer onzeker wordt gehouden '
, met de op alle breedten

gelijke iioeksnelheid der waierstoftlocculi bij een vroeger onderzoek

van Halk waarschijnlijk gemaakt '), in een niet gemakkelijk op te

lossen tegenspraak is. Want als er tusschcn deze tlocculi en de

vlekken het door Hale onderstelde verband bestaat, dan zou men
niet op iedere breedte dezelfde hoeksnelheid verwachten, maar eer

zeer verschillende hoeksnelheden, die aan de groole aequatoriale

versnelling der vlekken zonden moeten beantwoorden.

Maar de iiypothese, dat de vlekken opzuigende draaikolken zouden

zijn is reeds dikwijls gesteld, maar is altijd zeer onwaarscliijnlijk

gebleken. Van een draaikolk is tocii in de eerste plaats te verwachten,

tiat hij draait. Maar van dat draaien wordt over liet algemeen in de

vlekken niets gezien. Carkington, Seochi en Young iiebben dat meer-

malen opzetielijk doen uitkomen. Volgens deze waarnemei-s wordt ook

slechts door '2 a 8 pci'cent <\er vlekken in de photospherisclie wolken

aan haar rand eenige aanduiding van een cyclonische contiguratie

vertoond, en die contiguratie is dan meestal nog zóó, dat zij in ver-

schillende deelen van een zelfde vlek een draaiing in tegenovergestelde

richting en dus voor de vlek in haar geheel een onmogelijke draaiing

zou bewijzen "). Bovendien hebben zoowel Mitchell •) als Hale en

Adams ''), bij hun onderzoekingen van het vlekkenspectrum, den

gasvormigen inhoud der vlekken bijna altijd nagenoeg volkomen in

rust bevonden en schijnen ook de vlekken over het algemeen niet

hol, maar bol ^).

Maken zulke duidelijke en al voorlang bekende feiten het reeds zeer

onwaarschijnlijk, dat de vlekken als opzuigende draaikolken te beschou-

wen zijn, in Hale's Verhandeling over „SolarVortices" wordt die on waar-

schijnlijkheid nog op andere wijzen aangetoond. Alser werkelijk hovende
vlekken opzuigende draaikolken bestonden, dan zou het immers onmo-

1) Hale: Gontrib. 2(5 p. U.
•) Hale : Astroph .Joiirn. April 1908

=*) YouNG : The Sun 1895 p. 126 — Sf.cchi : Lo Soieil I. p. 89.

*) Mitchell: Astroph. Journ. 22 p. 3.S.

^) Hale und Adams -. Astroph. Journ. 25 p. S7.

") Reeds bij de eerste ontdekking der vlekken heeft Ohristophorus Scheiner
op haar veel voorkomende bolheid en op haar ontstaan als door het barsten van
blazen gewezen. (Rosa Ursina 1626—1630 p. 461, 493, 513 etc). Zie verder:
HowLETT: M. N. Dec. 94 - Sidgreaves M. N. March. 95 — Wilson : M. N. 55
p. 458 — Früst: Astr. a. Astroph. II. p. 784 — Maunder: Journ. Br. Astr.

Ass. 17 p. 128 — GoRTiE : Astroph. Journ. 7 p. 248 — Moreux : Buil. Soc.
Astr. de l'^aricp Juiiv. 1907.
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gelijk zijn, dat haar (i[)znigenrie werking, onder de vele tlocculi die

Hale boven de door hem bestudeerde vlek zag zweven, slechts door

een enkelen van die vele zou worden vertoond. Toch is het aan

die onmogelijkheid dat wij zouden moeten gelooven; immers onder al

de overige tlocculi boven de vlek aanwezig kon H.vle er geen enkelen

wixarnemen, zelfs niet onder de kleinste en dichst bij de vlek gelegene,

die ook maar de geringste toenadering toonde tot de vlek ').

Ja zelfs van dien eenigen donkeren flocculus, door Hale voldoende

geacht om de opzuigende werking der Solar Vortices te bewijzen is

liet dunkt mij nog in het geheel niet zeker, dat hij werkelijk in

een vlek verdween. Het is ook best mogelijk, dat hij te midden van

tal van andere zich onophoudelijk \ernieu wende en verplaatsende

tlocculi, door een overdekking met deze onzichtbaar is geworden.

Met eenigen goeden wil ziet men trouwens, op de clichés na de

onderstelde opzuiging verkregen, nog veel van den quasi-opgezogen

flocculus terug.

Maar nog duidelijker dan door de waterstotïlocculi wordt het

jiiet bestaan van stoffelijke draaikolken door de onverstoorbare rust

der calciuniflocculi bewezen, die hoewel volgens Hale en ook blijkens

hun door Fox iets kleiner ge\onden hoeksnelheid ^) waarschijnlijk

zelfs nog iets dichter dan de waterstofflocculi bij de vlekken aanwezig,

toch nooit eenig spoor van een cvclonische configuratie vertoonen ').

Het is dus op grond van al die oude en nieuwe directe bewijzen

dat ik tot de o\ertuiging ben gekomen dat de vlekken geen btoifelijke

draaikolken zijn. Noch de spectroheliographiën van Hai.e, noch zijn

ontdekking, dat er in het spectrum der vlekken strepen zijn, die

hoogstwaarschijnlijk het verschijnsel van Zeeman \ertoonen *), hebben

indirect deze mijne overtuiging kunnen \erzwakken.

Als dus de vlekken volgens mij geen stoffelijke draaikolken zijn, maar

de cj'clonische configuratie der waterstofflocculi toch soms wel eenigszins

aan zulke draaikolken doet denken (draaikolken trouwens, volgens

H.\LE ,,zóó complex", ik zou liever zeggen ,,zóó onmogelijk', dat zij

niet zelden op naburige plaatsen tegenovergestelde bewegingen ver-

toonen ') ), dan moet nu opgehelderd worden, hoe ook zonder stoffe-

lijke draaikolken zulk eene quasi-cyclonische configuratie kan ontstaan.

1) Hale : Contrib. 26 p. 15.

>) Hale: Aslroph. Journ. April 1908 p. 6—7 — Fox : Astroph. Journ. Sept. 1908.

») Hale : Gonlrib. 26 p. 1, 6; Plate XXXVI.

*) Nature, Aug. 20 1908.

5) Hale: Contrib. 26 p. 6 ,Althougli most of the points in a given region

appear to move togethcr, tliere are a sufficiënt number of apparently opposed

inotions to weaken seriously the value of the evidence".
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Tot die opheldering lieb ik reeds voor een paar jaren een weg

gewezen, toen ik als volgt niteenzette, hoe door de vlekken op

de zon de PooUichten ontstaiiii hier op aarde '). Om die uiteenzetting

te kunnen volgen moeten wij aannemen, dat er radioactieve stof-

fen zijn op de zon. Die aanname heeft zeker niets buitensporigs,

sedert wij weten, hoe algemeen zulke stoffen hier op aarde voor-

komen en daarbij overwegen, hoe over het algemeen dezelfde

stoffen, die wij hier op aarde kennen, ook voorkomen op de zon.

Bovendien is het, ook volgens Rutherford, waarschijnlijk, dat op de

zon de radioactiviteit der stof zich nog krachtiger zal openbaren dan

hier op onze zooveel koelere aarde '). Zijn er nu radioactieve stoffen op

de zon, waarvoor ook nog de aanwezigheid van het Helium pleit,

dan zullen zulke stoffen, wegens haar altijd groot gewicht, even als

ook alle andere elementen van gi-oote zwaarte, onder de photosphe-

rische schil verborgen blijven. Onder die schil zullen dns haar

«, ,i en V stralen ontstaan. JMaar die stralen zullen grootendeels door

die betrekkelijk dichte schil verhinderd worden om naar buiten te

treden. Alleen daar, waar er in die photopherische schil gaten zijn

en vooral dus daar, waar wij vlekken zien, daar zal die verhindering

zoo groot niet wezen. En zoo zal dus uit iedere vlek, even als uit

het looden bakje bij de onderzoekingen van Mevr. Cirie, een bundel

min of meer evenwijdige ^i en •/ stralen loodrecht naar buiten schieten

en zoo de wijde wereld ingaan. Komt nu zulk een machtige bundel,

die dikwijls vele malen dikker is dan onze aiirde, met onzen damp-

kring in aanraking, dan zal hij hier al die electrische en luminescentie-

verschijnselen te weeg brengen, die reeds door Birkel.vnu, Pailsen

en Arrhenils zijn beschouwd 1" als door kathode stralen van de

zon in het leven geroepen en 2" als de oorzaak van onze PooUichten

en van onze magnetische storingen ').

Beslaat ei- tusschen deze aardsche verschijnselen en de holten der

zonne\lekken door middel van die door mij onderstelde machtige

stralenbnndels zulk een eenvoudig verband, dan begrijpen wij dadelijk:

1° waarom die aardsche verschijnselen dezelfde 11-jarige periode

hebben als de vlekken

;

1) De Nieuwe Courant 19 Febr. 1907 — Buil. Soc. Astr. de France Juin. 1907

p. 283 — Essai d'une Explicalion du Mt:canisme de la Périodicité dans ie Soleil

el les Etoiles rouges variables. Veih Kon. Akadeinie van Wetenscliappen te

Amsterdam IX. 6 p. 19—21 (190S).

') Rutherford: Radioactivity 1901 p. 344 — Mauxder: Knowledge Nov. 1903

p. 255.

*) Arrhenius : Lehrb. d. Kosm. Physik. p. 152 — Paulsen : Buil. Soc. Beige

d'Astr. Oct. 1906 p. 381. /ie ook mijn hierboven aangehaald Essai van 1908

{). 20—^23.
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2" waarom die aardsche \ersclnjnselen ook ieder jaar in Maart en

September maxima en in Juni en December minima ^ertoonen.

(Immers de zonneas is zóó gericht, dat in Maart en September de

bundels, die ons het zekerst zullen treffen, op hun talrijkst zijn, omdat

zij dan van de aan vlekken betrekkelijk rijke parallellen van 7\ ,°

resp. Z. en X.- breedte uitgaan, terwijl zulke bundels in Juni en

December op lam zeldzaamst voorkomen, omdat ze dan van den

aan vlekken armen evenaar afkomstig moeten zijn);

3° waarom die aardsche verschijnselen ook een 27-dagige periode

hebben, die aan de synodische rotatie der vlekken beantwoordt, en

4° waarom die aardsche verschijnselen ook dikwijls plotseling

krachtiger worden als op de zon een groote vlek zich vertoont

Voor mijne hypothese, dat er iiier PooUichten zullen ontstaan als

bundels jJ en y stralen door de zonnevlekken uitgeworpen onzen

dampkring bereiken, pleit ook krachtig het belangrijke feit door

Sir W. en Lady Huggixs ontdekt, dat als ook hier in onze laboratoria

de stralen van het Radium met onze dampkringslucht in aanraking

komen, zij daarin eene luminescentie veroorzaken, die spectroscopisch

dezelfde 4 stikstofstrepen laat zien, die ook door Paulsen onder de

belangrijkste van het Poollicht zijn gexonden ').

Vertoont het Poollicht dus vele duidelijke verschijnselen, die goed

aan mijn verklaring \an zijn oorsprong beantwoorden, het vertoont

ook nog vele andei-e \erschijnselen, die, hoewel nog zeer geheim-

zinnig, toch ook van het hoogste belang zijn voor de theorie van

de zon. Zulke geheimzinnige verschijnselen zijn de snelle bewegingen,

die de lichtconfiguraties der PooUichten zoo dikwijls doen zien.

Wat in de PooUichten hun bogen doet golven, hun gordijnen

doet wapperen, hun schitterende vlammenzeeën doet trillen, hun

stralenbundels plotseling doet uitschieten, wij weten het niet. Maar

dat alleen weten wij wel (en dat is juist voor de theorie van de

zon van het grootste gewicht), dat al die snelle bewegingen niet

aan stoffelijke verplaatsing kunnen worden toegeschreven. De
bewoners der Shetland eilanden mogen ten tijde van voN Hoiboldt,

die het ons vei'teit '), zulke bewegingen als door een ,,vroolijken

hemeldans" veroorzaakt beschouwd hebben; de astronomen mogen

nog altijd voortgaan op de zon dergelijke snel opschietende stralen

1) Sir W. HuGGiNS a. Lady Huggixs. : Astroph Journ. Sept. 1903. On the

spectrum of the spontaneous kiminous Padiation of Radium at ordinary tempera-

tures. — De vier stikstofstrepen bij dit onderzoek gephotographeerd en ook door

Paui.sen onder de belangrijkste van het Poollicht gevonden zijn de strepen 3372,

3575, 3918 en 4285. Akrhekius : loc. cit. p. 910.

") v. HcMBOLDT : Kosmos 1ste Deel 2de Afl. p. 200.
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voor ..vreeselijke erupties" te houden; hier op onze kalme aaide

zijn zulke fantastische beschouwingen te naïef. In het dikwijls

bliksemsnel opschieten der PooUieht-stralen-bundels is het ons onmo-

gelijk stofielijke erupties te zien. Bij al zulke plotselinge lichtver-

plaatsingen blijven de molekulen van onzen dampkring betrekkelijk

in rust en zijn er waarschijnlijk slechts electronen of ionen, die bewegen.

Maar als onze PooUichten zulke Itewegelijke electrische configura-

ties zi.jn, die in onzen dampkring ontstaan als deze van uit de zonne-

vlekken door bundels jJ en 7 stralen wordt getroffen, is het dan niet

zeer begrijpelijk, dat ook reeds in den zonnedampkring zehen, rondom

de vlekken analoge bewegelijke configuraties zullen ontstaan, als daar

diezelfde bundels, pas uit de vlekken ontsnapt en dus nog veel

machtiger dan hier, den zonnedampkring passeeren? Zoo zouden dus

de Protuberanzen van de zon en de sti-alen van haar Corona dezelfde

oorzaak hebl)en als ile PooUichten onzer aarde en de ,,Solar Vortices"

van Half, zouden ,,Solar Aurorae" zijn. Bij al die verschijnselen

zouden dan slechts ionen bewegen en, zooals ik nu al sedert 20 jaren

beweerd heb '), de stof blijven in rust.

Voor dien, ook reeds ia mijn laalsie Essai ") besproken gelijken

1; Als grondbeginsel van mijne theorie der zon heb ik altijd de onmogelijkheid

van liet dogma der zonerupties betoogd. Dat betoog zal men kunnen vinden en

zal men steeds kiacbtiger zien worden in de volgende verhandelingen : Verklaring

van de veranderlijkheid der roode sterren p. O— 11. Mei 1888 — Essai d'une The-

orie du Soleil et des étoiles rouges variables. Dec. 1888 p. :20, Theorie du Soleil

Verband. Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam I. No. 3 1892 — p. 1—30 —
Aslron. a. Astrophysics Dec 1893, March 1894 p. 218, Dec. 1891 p. 849 — Mijn

laatste Essai van 1908 hierboven aangehaald p. 1— 31. Het IV'^*" Jaarverslag van

het Technologisch Gezelschap te Detft p. 87—124. Een theorie van de zon.

') Essai d'une Exphcation du Mécanisme de la périodicilé etc. 1908 p. 20— 23,

84, 125. In dit myn laatste Essai heb ik op pag 21 reeds doen uitkomen, dat als

de zonnevlekken de door mij bedoelde stralenbundels naar buiten werpen, het zeer

duidelijk is, waarom dezeUde 1 1 jarige periode der zonnevlekken ook opgemerkt

wordt bij de 3 volgende luminescentie-verschijnselen : ] '. bij de protuberanzen en

de corona der zon, 2''. bij de poollichtcn hier op aarde en S". bij de Kometen.

Het is toch bij de onderzoekingen van Bekbericfi gebleken, dat gedurende de

maximum-periode der vlekken fals wanneer dus de Kometen de meeste kans hebben

om door do door mij bedoelde stralenbundels tot grootere luminescentie te worden

gebracht) de lichtkracht van de Komeet van Exckk op haar grootst is en dat dan

ook het ontdekken van zeer kleine Kometen het best gelukt (Astron. Nachr. n". 2836

en 2837). Wellicht kunnen ook de plotselinge lichtveranderingen, die de Kometen

soms vertoonen en die nu weer zoo duidelijk bij de Komeet van Morehouse zijn gezien,

uit haar tijdelijk in aanraking komen met zoimevlekbundels verklaard worden. Op
dezelfde pag. '21 van mijn Essai wordt ook de karakteristieke vormverandering der

corona met de periode toegelicht en worden de stralen der corona niet met

ScHAEBERLE voor wezenlijke erupties gehouden, maar voor luminescenties, met de
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oorsprong, eenerzijds van do Protuberanzen en de Corona op de zon

en anderzijds van de Poollicliten hier op aarde pleit ook de merk-

waardige overeenkomst door Stassano ontdekt in de spectra van

deze drie bronnen van licht. Stassano heeft namelijk gevonden, dat

terwijl de strepen in liet spectrum \'an het PooUicht voor ongeveer

2
- aan Neon, Argon, Krypton en Xenon moeten worden toegeschreven,

ook het licht der Protuberanzen en vooral der Corona voor een

groot deel van diezelfde pas ontdekte elementen van de Nulgroep

uitgaat. Onder de spectraalsü-epen door Deslandres en Hale in de

Protuberanzen gevonden zijn er, volgens St.\ssano, 44 die tot die

Nulgroep behooren en bijna alle 339 corona strepen, tijdens de

eclips van 1901 door Humphreys gephotographeerd zijn ook strepen

van die groep'). En zoo zijn het dus dezelfde elementen die (volgens

mij ook oin dezelfde reden) aan den buitenkant van zon en aarde

hetzelfde licht doen schijnen.

Hebben wij dus veel grond om Hale's ,.Solar Vortices" voor

Solar Aurorae te houden, dan zijn de configuraties en de bewegingen

van de waterstofflocculi in die Vortices met de onwaarschijnlijkheid van

het bestaan van stoffelijke draaikolken in het geheel niet in strijd.

Want die flocculi komen dan overeen met de electrische licht-

con figuraties van ons Poollicht en even als deze zullen zij dan

bewegen zonder dat de moleculaire stof zich verplaatst.

Wel verre, dat Hale's Solar Vortices mijn denkbeeld van de rust

der zon zouden kuriuen verzwakken, geven zij integendeel onver-

wacht aan dat denkbeeld een praclitigen steun. Immers het hoofd-

bezwaar, altijd trouwens ten onrechte tegen dat denkbeeld opgeworpen

en aan de verschuiving der spectraalstrepen ontleend, ruimen zij uit

den weg. Want als men op de vele gronden hierboven ontwikkeld

die Vortices als Aurorae beschouwt, dan leiden zij ons tot de gevolg-

trekking dat, al is een gas in rust, het toch verplaatste spectraalstrepen zal

vertoonen als liet maar genoeg in de richting der gezichtsljjn snel

bewegende ionen bevat. De juistheid van die gevolgtrekking, waartoe op

andere gronden ook Schüster dezer dagen is gekomen ''), is trouwens

stralen van het Poollicht analoog. Ook wordt in mijn Essai (p. 84—88) de aan hut

voorkomen van zichtbare vlekken slechts weinig beantwoordende verdeeling der

Protuberanzen behandeld. Openingen, te klein om als vlekken gezien te worden

werpen niettemin haar Protuberanzen vormende slralenbundels naar buiten. Zijn

die openingen nu, zooals mijn theorie trj. ht aan te toonen op een breedte van 60 a

65". op haar kleinst, dan wordt daarmee ook het constante minimum der Protu

beranzen op die breedte verklaard.

1) Arehenius : Lehrb. d. Kosm. Physik. p. 911.

") Schüster: Nature 29 Oei. 1908.
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reeds voor een paar jaren door Stark experimenteel bewezen toen

hij i^iet licht van waterstof onderzoekende in de richting van kanaal-

stralen, die hij er door leidde, te gelijkertijd photographeerde 1°. de

normale strepen van de waterstof in rust en 2°. de sterk verplaatste

sti'epen \an de waterstofionen in beweging ').

En zoo blijkt het dns ten slotte, dat de nooit door vreeselijke erup-

ties gestoorde rust van de zon, zoo duidelijk door tal van belangrijke

zonverschijnselen bewezen, en vooral ook nog in het laatste jaar

zoo onwedersprekelijk door de rotatieonderzoekingen van Adams,

Hai.e en Fox in het licht gesteld, zelfs niet met een Dopplersche

verplaatsing van de spectraalstrepen der Protuberanzen in tegen-

spraak is.

Delft, 1 Januari 1909.

Scheikunde. — De Heer Hoooewtïkff biedt eene mededeeling aan

van den Heer A. P. H. Triveli.i : „Bijdrage tot de fotochemie

der zUver{suh) ha lo 'iden
'

'

.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. H. Sühreinemakers).

Inleidinc/.

De vroegere onderzoekingen over de fotochemische ontleding der

zilverhaloïden voerden tot het volgende ontledingsschema:

2 AgHal -^ Ag,Hal -^ 2 Ag.

Wel bracht de groote variabiliteit in de chemische samenstelling

van het fotochemisch gevormde subhaloïd twijfel omtrent de juistheid

der formule Ag^Hal, zoodat J. M. Eder ') het zelfs mogelijk acht,

dat het subhaloïd de formule Ag.Hal,, Ag^Halj of misschien Agj^Halj,

bezit, maar eene bevredigende \erklai'ing \an deze afwijkingen vond

Gi'NTZ ') in de partieele, slechts oppervlakkig plaatsgrijpende foto-

chemische ontleding, zoodal men bij de kwantitatieve bepalingen

nooit het zuivere subhaloui, maar altijd verontreinigd met AgHal en

Ag, in handen had. Een feit is het, dat de fotochemische ontleding

van het zilverchloride bij voortdurende lichtinwerking nooit de

samenstelling Ag,Cl bereikt, maar deze benadert '). Zoo vond Riche ')

na l'/s jfiar lichtinwerking op zilverchloride eene samenstelling over-

eenkomende met de formule AgjCl,.

In 189.5 ontdekte O. Wiener ') de kleurvorming der Seebeck-

Poilevinsche folocliromieën door de mechanische kleuraanpassing, die

1) Stark : Astroph. Journ Dec. 1906, p. 362.
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alleen kan optreden, wanneer meerdere, onderlins,- verschillende

snbhaloïden bestaan. E. Baier ") vatte deze verschillende snbhaloïden

ais vier verschillende ,,modifikaties" van één en hetzelfde snhhaloïd

op. Ruim een jaar later kwam J. M. Eder ') bij zijne uitnemende

onderzoekingen over de substantie \'an het latente beeld tot de kon-

klusie, dat er meerdere snbhaloïden bestaan, welke fotochemisch

achtereenvolgens de een uit de ander ontstaan, verschillend op de

ontwikkelaars, natrinmthiosulfaat, ammoniak, enz. reageeren en door

oxydatie (salpeterzuur) in omgekeerde \'olgorde (ten ojiziehte van die

der fotochemische ontleding) weer gevormd worden. Deze uitkomsten

moeten echter een kleine rektifikatie ondergaan, omdat J. M. Eder

uitging van de toenmaals nog algemeen geldende, maar tegenwoordig

verouderde opvatting, als zou het ontwikkelingsproces niets anders

zijn dan eene eenvoudige reduktie van de labiele, subhaloïd-houdende

zilverhaloïd-korrel, terwijl volgens de nieuwere opvatting, welke door

W. OsTW.\LD "), K. ScHAOi en W. Braun ') is opgesteld en door

W. ScHEPFER '") mikroskopisch bevestigd werd, elke ontwikkeling

bestaat in het neerslaan tier reduktieprodukten van eene opgeloste

zilververbinding op het kiem-subhaloïd. Hiervan gebruik makende heb

ik 'M bij een onderzoek over de solarisatie en verdere eigenschappen

van het latente beeld tot uitkomst gekregen, dat het «-snbhaloïd

van het latente beeld onder halogeenverlies overgaat in een ander,

het ,'?-subhaloïd. Kort daarna konkludeerde B. Walter "). zonder

mijn werk nog te kennen, uit nieuwe onderzoekingen over de sola-

risatie, dat zijne proeven het beste te verklaren zijn, wanneer men

„zwei von eiiuxnder wesentlich verschiedene Zerfallsstufen des Brom-

silbers annimmt". Ofschoon dus het bestaan van meerdere subhaloïden

met verschillende chemische samenstelling en met verschillende eigen-

schappen is aangetoond, kan nog altijd de modifikatie-opvatting van

E. B.U'er daarnaast blij\en gelden. Immers één dezer subhaloïden zou

het vermogen kunnen bezitten door lichtinwerking een moditikatie

te vormen, waardoor zijn absorbtiespektrum kan veranderen, zooals

b.v. het witte P^ door licht in het oranjekleurige P^ omgezet wordt.

Eerst indien aangetoond werd, dat die kleurverandering van het

subhaioïd alleen gepaard gaat met eene verandering der chemische

samenstelling van het subhaioïd, zou de modifikatie-opvatting moeten

vervallen. Later zal ik hierop terugkomen en voorloopig aannemen,

dat elk subhaioïd met een bepaalde chemische samenstelling geken-

merkt is door zijn absorbtiespektrum.

In de laatste jaren heeft LüPPO-CRAJtEK ") op grond van een aan-

tal chemische reactie's en physico-chemische verschijnselen de gevolg-

trekking gemaakt, dat de zilversubhaloïden, met uitzondering van
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het siibfluoride. niet bestaan, niets anders zijn dan adsorptieverbin-

dingen van kolloïdaal ziUer niet zilverhaloïd en verdedigde hij de

directe tbtochemische vorming van zilver nit het zilverhaloïd. Kort

geleden heb ik '^) in eene verhandeling over de zilversubhaloïden

kunnen aantoonen, dat alle chemische reactie's en verschijnselen,

waarop Lüppo-Cramer genoemde gevolgtrekking steunde, zelfs een-

voudiger verklaard kunnen worden onder de aanname, dat de sub-

haioïden chemisch gedefinieerde verbindingen zijn, zoodat de juistheid

der ontkenning van het bestaan der zilversubhaloïden nog niet is

aangetoond. Ook K. Schaum "'M wees er op, dat het directe fotoche-

mische ontledingsproduct van liet zilverbromide geen zilver kan zijn.

Wordt n.1. zilverbromide naast blank, metallisch zilver aan het licht

blootgesteld, dan wordt het AgBr donker, maar tegelijkertijd kleurt

zich het zilver violet
;

,,es ist thermodynamisch unmöglich, dass in

dem naralichen Systeme gleichzeitig AgBr in Ag und Ag in AgBr
übergeht". Hiei-mede werd de opvatting van het zilversubhaloïd als

adsorptieverbinding niet alleen verworpen, maar tevens aangetoond,

dat de formule van het vaste zilverhaloïd onmogelijk AgHal kon

wezen, maar Ag„Hal„ moest zijn, waarin n een nog onbekend getal is.

Geheel onafhankelijk van K. Schaum ben ik ") door de verklaring

van eenige ontwikkelingsverschijnselen bij belicht, bindmiddelvrij

zilverhaloïd tot dezelfde uitkomst gekomen.

Geeft men de lichtgevoeligheid van een stof in het algemeen aan

door een letter / er \oor te plaatsen, dan is:

/ AgJ > / AgBr

en eveneens geldt dit voor de substantie van het latende beeld, het

«-zilversubhaloïd :

/ AgnJ„_a >/Ag„Brn_„.
Nu kan zich hel merkwaardige geval voordoen, dat schijyibaar

:

/AgJ
/ (AgJ AgBr) > en

1 / AgBr

d.w.z. de ontu'ikh'lbddrheid, die men vrij algemeen foutievelijk met

de lichtgevoeligheid indentificeert, stijgt bij joodbroomzilver door de

belichting sneller dan bij zilverjodide of -bromide.

Dit is daardoor verklaarbaar, dat het joodbroomzilver eene sub-

stantie van het latente beeld met geringere lichlgevoeligheid dan het

zilverjodide levert, terwijl tevens deze stof sneller gevormd wordt

dan door het zilverbromide, m.a.w. terwijl tevens het joodbroom-

zilver werkelijk lichlgevooliger is dan het zilverbromide. In het

gunstigste geval kan het latente beeld bestaan uit het Agn Brn_a.

Aangezien het joodbroomzilver verki-egen werd nit de svnthese van
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het snbbronüde met jodinm, volgt daarnit, dat dan de Forimile van

dit zilverbihaloïd moet wezen Ag„ Brn_aJa. Neemt men nu in plaats

van jodinm liet bromium, dan verkrijgt men in analogie hiermede

Ag„ Bi'n, zoodat de algemeene tbrranle van het zilverhaloïd Ag„ Hal„

wordt.

Veronderstelt men nu, dat de fotochemische onlleding van het

zilverhaloïd, resp. subhaloïd, door het verlies van telkens één halo-

geenatoom telkens een nieuw subhaloïd vormt, dan krijgt men de

volgende serie

:

AgnHal„-^Ag„Hal„_i-^Ag„Hal„_.2-> . . . -»AgnHal2--Ag„Hal^jiAg . (I)

waarbij de mogelijkheid natuurlijk niet uitgesloten is, dat één of

meer dezer subhaloïden niet bestaan.

R. Luther") nam tusschen de ox^datiepotentialen van de sub-

haloïden der latente en zichtbare fotochemische ontledingen geen

verschil waar en veronderstelde daarom in beide gevallen de \orming

van hetzelfde subhaloïd. Om de chemische samenstelling van dit

subhaloïd te bepalen voegde hij bij een bekende zilverhoe\eelheid

telkens eene chlooroplossing, welke Vio bevatte van de hoeveelheid

voor de vorming \an Ag Cl noodig en bepaalde daarna telkens elek-

tromotorisch het oxydatiepotentiaal van het overblijvende chloor. In

den beginne bleef deze konstant bij 0,55 Volt, maar sprong bij de

samenstelling Ag, Cl over naar 1,45 Volt en bleef verder tamelijk

konstant. Bij de synthese van het zilverbromide nam hij eveneens

de potentiaalstijging bij Ag^Br waar. E. Bauer *'') bevestigde dit bij

het Ag,Cl en kon nog verder eene geringe potentiaalstijging bij toe-

nemend chloorgehalte aantoonen, waaruit hij de gevolgtrekking maakte,

dat het Ag,Cl met het zilverchloride homogene mengreeksen (adsorp-

tieverbindingen) vormt. Op grond van het bestaan van meerdere

subhaloïden volgt hieruit evengoed, dat de subhaloïden met stijgend

halogeengehalte eene zeer geringe oxydatiepotentiaalstijging vertoonen,

zonder dat de vorming van adsorptieverbindingen dezer subhaloïden

met het zilverhaloïd behoeft ontkend te worden. Tevens blijkt, dat

eene nadere bepaling dezer subhaloïden langs dezen weg voorloopig

nog weinig uitzicht op resultaat belooft.

Brengt men deze uitkomsten evenwel in verband met serie (I), dan

blijkt, dat het eerste synthetisch gevormde en dus halogeenarmste

subhaloïd het Ag^Hal is en krijgt men de volgende verbeterde foto-

chemische ontledingsserie

:

AgonHalan -» AgonHaU,, - 1
-* Ag2nHal2„_2 ->.... ^

-^ Ag2„Hal„+, -^ Ag,„Hal„ ^ •2nAg (II)

Deze serie is in overeensteminiiig met een reeds vroeger door
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I. M. P^DKR "; Ncrkniidigilo lueeiiiiig: .,^'iellci(•llt lulden sich aiicl:

Silbersubchloride, welche als Zwisi-lienprodiikte von Ag,Cl iind AgCl

aufzufassen sind."

Een der meest oj) den voorgrond ti'edende eigenscliappen der

zilversnbhaloïden, waardoor zij zelfs ontdekt zijn, is het absorptie-

spektrum. Aangezien deze snblialoïden (liet beste de subohloriden) in

staat zijn het gelieelo zichtbare spektrum weer te geven, heb ik

experimenteel de klenrvolgordc \an serie (II) trachten te bepalen.

Mi'tliodi' van (Jndi'rzoek.

Men zou op deze wijze te werk kunnen gaan, dat men het zon ne-

spektruni \olgens het SüKBECK'sche procédé fotografeert en daarna

door een kruiselings geplaatst zonnesi>ektrum de kleurveranderingen

nagaat. Ontstaat b.v. liet roode subhaloïd na het groene, dan zal

dit wel hot ro(jde subhaloïd kunnen le\eren, maar het groene sub-

haloïd zal nooit uil het roode sublialoiïi fotocheinisch gevormd kunnen

worden. Deze proef, welke door (]). Wiener'") reeds is verricht,

geeft: 1*"-" twijfelachtige resultaten, omdat de primaire weergave van

het spektrum reeds veel te wenschen overlaat, te meer dus de

sekundaire, en 2'''* onbetrouwbare resultaten, omdat men nooit op

deze wijze met het cheniisch zuivere subhaloïd werkt, maar altijd

daariuiast nog iieeft de verontreiniging zilverhaloïd. Het PoiTEVis'sche

procédé geeft wel een betere kleurweergave, maar de uitkomsten

zijn evenmin betrouwbaar, omdat daarbij, zooals Lüppo-Crameu ")

aantoonde, naast de fotorediiktie een foto-o.x\'datie plaats grijpt. Ik

koos daarom een anderen weg.

Volgens H. Luggix "") en R. Llther "j geraakt bij een bepaalde

lichtintensiteit de fotochemische ontleding der zilverhaloïden in een

gesloten ruimte door den optredenden halogeendruk in een evenwiclits-

toestand. (iu>Tz") bepaalde den evenwichtsdruk bij verschillende

lichtintensiteiten door belichting van zilverchloride onder verschil-

lende, bekende chloordrukken in toegesmolten glazen buisjes. Deze

methode geeft eene ontleding in die buisjes, waar de druk te gering

is voor den evenwichtstoesland, maar is Ier bepaling der kleurvolg-

orde niet geschikt, omdat men de kleur van het subhaloïd slechts

door die van het halogeen, dus zeer onzuiver, kan waarnemen.

Beter is het daarom op de volgende wijze te werk te gaan.

Wanneer men het zilverhaloïd in een bindmiddel emulsioneert

(men zou ook kunnen zeggen „in een halfgesloten ruimte plaatst"),

dan kan het fotochemisch vrijgekomen halogeen niet direkt ontwijken,

maar zal per tijdseenheid bij een bepaalde liclilintensiteit een halogeen-

4(j
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druk D optreden, welke afiiaiikelijk is van den halugeendruk i>,

die het fotochemische ontledingsproces zon leveren, verminderd Ie

met den druk D^, die verloren gaat door de diffusie en 2e met den

druk Z),, die verloren gaat door de chemische binding met een

halogeenabsorbeerende stof (chemische sensibilisator).

Z>=A-(A + A) (iii)

In deze formule zijn D. en ü, van het tueede lid, dus ook

D, te wijzigen.

Aangezien nu met de stijging \aii den lialogeendruk gepaard gaat eene

vermeerdering der diffusie en eene verhooging der reaktiesnelheid

der chemische binding, kan gedurende een bepaalden tijd, wanneer

de chemische sensibilisator in niet te geringe hoeveelheid aanwezig

is, een vrij konstante lialogeendruk gedurende de ontleding blijven

bestaan. (Vergelijk de uitkomst van het experimenteel onderzoek

over den invloed der korrelgrootte op D hier beneden met de meer

of mindere juistheid dezer redeneering). Praktiscli is het zelfs niet

zoo heel eenvoudig te weinig chemische sensibilisator te nemen,

omdat de eerste zichtbare ontleding van het zilverhaloïd reeds op-

treedt, wanneer een nog onweegbaar geringe hoeveelheid halogeen

fotochemisch is vrijgekomen, hetgeen ongetwijfeld te danken is aan

de intensieve kleur der subhaloïden.

Door GuNTz") is de oorzaak van de snellere fotochemische ont-

leding van het zilverhaloïd in tegenwoordigheid van een chemischen

sensibilisator verklaart door de warmteontwikkeling, die bij de

chemische binding van het vrijgekomen halogeeen optreedt, omdat

die fotochemische ontleding gepaard gaat met warmteabsorptie. Indien

deze oorzaak werkelijk dien grooien invloed op het ontledingsproces

had, zou formule (III) belangrijk veranderd moeten worden. Dit is

echter niet het geval. Door Lüppu-Cr.\mer "') is experimenteel aange-

toond, dat de chemische sensibilisator het ontledingsproces dan alleen

versnelt, wanneer het zilverhaloïd geëmulsioneerd is. In een reageer-

buisje gepraecipiteerd zilverhaloïd vertoont noch door toevoeging van

zilvernitraat, noch door toevoeging \an ammoniak, een spoor \an

versnelde fotochemische ontleding. liv moet evenwel daarbij opmerken,

dat niet dezelfde kleuren optreden. De door Guntz aangegexen ther-

mische invloed \anden chemischen sensibilisator is dus zoo klein, dat

hij praktisch verwaarloosd 'kan wordenen hoogstens als een theoretische

korrektie van formule (III) opge\at kan worden, vooral, wanneer

men bedenkt, dat de totale hoeveelheid halogeen, die bij mijne proeven

vrijkomt en reageert uiterst gering is.

In analogie met de min of meer legclmatigc veranderingen der
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eigoiiscliap|teii bij aiidore clieiiiisclie reeksen, zooals b.v. de vetzuren,

mag men aannemen, dat de siibhaloïdeii volgens serie (II) eene ver-

hoogde of \erminderde alliiiiteit verlouiien zidlen, lioe gering de

verschillen onderling ook zijn mogen. Daar bij onveranderde licht-

intensiteit de fotochemische ontleding van liet subhaloïd bij een bepaalden

halogeendruk in een evenwichtstoestand geraakt, kan men zeggen,

dat de even\viclitsdrid< bij de subhaloïden volgens serie (II) eene

verhooging ot' verlaging ondergaat. Reeds de vermelde metingen van

E. Haukr '•), die bij hooger halogeengehalte eene potentiaalstijging

waarnam, wijzen er o]>, dat bij een onveranderde lichtintensiteit die

evenwichtsdriik bij lager halogeengehalte der subhaloïden zal afnemen.

Past men nu formule (III), waarbij dus D gedurende eenigen tijd

praktisch konstant is, toe op de veronderstelde subhaloïden «,/J, y. . .,

waarbij elk \olgend subhaloïd halogeenarmer is dan het voorgaande,

en die bij dezelfde lichtintensiteit achtereenvolgens den evenwichtsdruk

D., Di, D,, bezitten, dan is IX ^ D^y D,y Is

D^=Di, dan zal bij het subhaloïd (ï het fotocliemisch evenwicht

optreden, kenbaar aan de kleur van dat subhaloïd. Dit wil zeggen :

de fotochemische ontleding gaat wel voort door het halogeenverlies,

maar de ontledingstoestand zal niet voorbij het subhaloïd
fj
schrijden,

zoolang Di niet afneemt. Men ziet dus eerst een bepaalde kleur bij de

fotochemische ontleding steeds meer toenemen tot een ma.\imum bereikt

is, waarna, soms na zeer lange belichting, eene kleurverandering

merkbaar wordt. Is D^^ D^ D^ dan zal de mengkleur der sub-

haloïden ,f en 7 optreden. Men heeft het dus in zijn macht door D
hooger of lager te nemen de kleurvolgorde der subhaloïden volgens

serie (II) te bepalen: door vermindering van den chemischen sensibilisator

of verhindei'ing der diffusie krijgt men de halogeenrijkere, in het

omgekeerde geval de lialogeenarmere subhaloïden.

De graiische vooi'stoUing toont dit duidelijker aan. Zet men (zie

de liguur) op de nbcis op \ ersclulK'ndi', op ondci-Jiiig gelijken afstand



( '14
)

jen punten A', B', C', . . . . de snbhcaloïden «, ,?, 7, in gelijke

niolekniil-hoe\ eelheden af en op den ordinaat den voor een bepaalde

liflitintensiteit daarbij behoorenden evenwiclitsdruk AA, BB, CC, . . -,

dan moet de verbinding der punten A, B, C, .... een lijn geven, die

van uit O in positieven richting de abeis nadert. Denkt men zich

nu de hoeveelheid \an een der subhaloïden b.v. j?, van uit B zoowel

in positieve als in negatieve richting op de abcis zoodanig afnemend,

1
, ^ w—

1

dat op — van den afstand van B' tot ^4' of ( liet deel van de
n 1

hoeveelheid van het subhaloïd ,ï (dat in B' is) ligt, dan zal de hoeveel-

heid subhaloïd ^' zoowel in ^4' als in 6" nul zijn. Denkt men zich

verder dezelfde verspreiding bij de andere subhaloïden, dan zal op

de abcis van uit het punt O achtereenvolgens een reeks van kleuren

optreden, waaronder aanwezig zijn mengkleuren uit hoogstens 2

komponenten bestaande tusschen de punten A', B', C", .... De even-

wichtsdruk op elk punt is dan bepaald door den ordinaat van uit dat

punt tot het snijpunt met de lijn ABC . . . Stel, dat l)ij de foto-

chemische ontleding een konstante halogeendruk Z) = Oj^" optreedt,

dan zal de ontledingstoestand niet voorbij P' voortschrijden, omdat de

bij P' behoorende evenwiehtsdruk P'P= Up". In P' zal dus een

mengsel optreden van de subhaloïden ^ en 7, waarvan de hoeveel-

heden ^V,3 en N'y gegeven zijn door de verhouding J^^q : Ny= P'C' P'B'

.

Er treedt dan een mengkleur op, waarin volgens de figuur de kleur

van het subhaloïd 7 overheerschend is. Wordt D grooter b.v. D'^OP^",
dan treedt de e ven wichtstoestand bij P^' op, waarin volgens de figuur

de kleur van het subiialoïd ji overheerschend is. Door nu D kleine

veranderingen tusschen de evenwichtsdrukken van twee fotochemisch

opeenvolgende subhaloïden te geven, moet. men alle overgangstinten

van het eene subhaloïd naai- het andere kunnen krijgen, hetgeen ook

in die gevallen, waarbij dit experimenteel mogelijk was, werkelijk

te konstateeren was.

Om deze uitkomsten te verkrijgen moeten de subhaloïden natuurlijk

eene voldoende lichtgevoeligheid bezitten. Toch treden bij enkele

proeven, zooals bij de subjodiden en subbroraiden nog ojiverklaarbare

verschijnselen op, die \erder een afzonderlijk onderzoek vergen, 011

waarop hierbij niet zal ingegaan worden.

Uit deze grafische voorstelling blijkt verder, dat D nooit grooter

dan de hoogste stand der lijn ABC . . . . boven de abscis kan wordeji.

Is D kleiner dan de evenwiehtsdruk van het halogeenarmste sub-

haloïd, dan treedt de fotochemische zilverafseheiding op.

Denkt men zich de lijn ABC .... nog verder naar de l'^as door-

g.'trokken, d. w. z. vóór het subhaloïd i< op de abcis het zilverhaloïd
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in O geplaatst, dan komt de daarhij behoorende ordinaat overeen

met den laagsten lialogeetulrnk, waarbij de fotochemische ontleding van

het zilverhaloïd hij deze lichtintensiteit nog niet optreedt en die aan

de bovenvermelde chloordrnkbepaliiigen van Güntz beantwoordt.

Stelt men zich nn eens voor, dat deze uitkomsten niet juist zijn, omdat

ABC. . . IIOX verloopt of van uit O in positieve richting zich van

de abcis verwijdert, dan zou men nooit door variatie van {D^-\-D^)

gedurende een bepaalden tijd de kleur van een of twee der subhaloïden

kunnen krijgen, maar zal de fotochemische ontleding min of meer

snel in alle gevallen steeds iietzelfde verloop moeten hebben. De uit-

komsten der iiieronder vermelde proeven zijn echter met deze voor-

stelling niet in overeenstemming te brengen.

Invloed der korrelgrootte. Daar de fotochemische ontleding der

zilverhaloïden zich slechts tot de ojjpervlakte der korrels beperkt, is

het zeer begrijpelijk, dat de korrelgrootte op het ontledingsproces

invloed moet h^^bben. Hoe fijner de korrel, hoe meer een ,,verzadigder"

kleur, hoe grover de korrel, hoe zwakker de kleur zal optreden.

Aangezien in formule (III) door de fijnere korrel D, grooter wordt,

zullen dus ook D^ en D, toenemen. Door dus onder zooveel mogelijk

gelijke omstandigheden geëmulsioneerde grovere en fijnere zilverha-

loïdkorrels te belichten, kan men experimenteel bepalen in hoeverre

D verandert door eene toename van Dj en een daarvan afhankelijke

toename van (D, -)- D,). Ik heb deze proef gedaan met een tijnkor-

relige chloorzilvergelatine-emulsie en een in gelatine geëmulsioneerd

chloorzilvergelatinegel, maar vond, behalve in de verzadigdheid der

kleuren, een zeer klein verschil, dat nog teruggebracht zou kunnen
worden tot eene onnauwkeurigheid der proef, n.1. een gering verschil

aan het chemische sensibilisator-gehalte.

Kontrule. Wanneer men in formule (III) D, kleiner maakt, wordt

D grooter en zal de kleur van een halogeenrijker subhaloïd optreden.

Hetzelfde kan men ook op een andere manier verkrijgen. De even-

wichtsdruk is bij een zwakkere lichtintensiteit geringer (nadert in

het donker nul), maar D, zal daarbij ook kleiner worden en tevens

de daarvan afhankelijke term (D, -|- D,) en zooals bij het onderzoek

naar den invloed der korrelgrootte van het zilverhaloïd is gebleken,

verandert hierdoor D niet of zeer weinig. Het gevolg ervan, de foto-

chemische ontleding van het zilverhaloïd bij geringere lichtintensiteit

te laten geschieden, zal dus wezen een optreden van de halogeen-

rijkere subhaloïden. Dus zoowel door D, als door de lichtintensiteit

te verminderen, moet men dezelfde halogeenrijkere, in het omgekeerde
geval dezelfde halogeenarmere subhaloïden te zien krijgen.

Een andere kontrole geeft de verhooging van D, nadat de foto-
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c'licinisL'lie ontleding onileii)rokeii is door in liet preparaat halogeen

te brengen ; men moet dan de lialogeenrijkerc snblialoïden terngkrijgen.

Deze metliode heeft evenwel liet bezwaar, dat door liet absorptie-

spektrum van het halogeen de klenren der sublialoïden minder zuiver

zijn waar te nemen.

D(' klfiiniVKirdi'. Omdat men naast het siibhaloïd altijd het gekleurde

halogeen, ofschoon in mindere dan de aeqiiivalente hoeveelheid, heeft,

zullen de kleuren der sui)haIoïden nooit zoo helder optreden als bij

de volgens M. Cakey Lea en Lüppo-Cramek ") chemiscii bereide

preparaten.

De plaats van Ju't n-subJudo'id. Uit mijne onderzoekingen over de

substantie van het latente beeld "") en hare bereiding ") is gebleken,

dat zoowel bij het jodide als het bromide en het chloride het «-sub-

haloïd een groene kleur bezit. Aangezien de aanname van een nog

halogeen rijker subhaloïd ter verklaring van de HiNSEN-RoscoE'sche

fotochemische induktie ") en van de autosensii)ilisatie ''•') overbodig

is, heb ik beproefii dit eventueel bestaande subhaloïd volgens de

aangegeven fotochemische metliode op te sporen. Wanneer men zilver-

bromide met een overmaat aan kaliumbromide uit eene zilvernitraat-

oplossing neerslaat, droogt en dan onder tetrachloorkoolstof aan niet

te sterk daglicht blootstelt, loopt het zeer snel groen aan. In dit

preparaat is de diifussie van het vrijgekomen halogeen buitengewoon

gering en het kaliumbromide een zeer zwakke chemische sensibilisator,

waarbij het reaktieprodukt KBr, met het subhaloïd partieel een omge-

keerde reaktie in het donker vertoont. Onder deze omstandigheden krijgt

men dus fotochemisch in zichtbare hoeveelheden het «-subbromide en

is dit tot nog toe de eenvoudigste door mij gevonden methode om
lichtbestendige preparaten van deze stof te bereiden. De halogeendrnk

is echter nog hooger op te voeren door ook deze zwakke chemische

sensibilisatie weg te laten. Zuiver zilverbromide gaf in een droge, zuivere

kollodionhuid bij de zwakste lichtintensiteit, waarbij nog eene ontleding

is waar te nemen, eene grauwe verkleuring. In het donker trad na

eenigen tijd weer het lichtgele zilverbromide op; er heeft dus een

nagenoeg volkomen terugvorming van het zilverbromide plaats, waaruit

gekonkludeerd kan worden, dat het broomverlies tot een minimum

is teruggebracht en het halogeenrijkste subhaloid bij de fotochemische

ontleding in zichtbare hoeveelheid kan zijn opgetreden. Maar ook nu

nog behoeft de grauwe kleur niet aan een halogeenrijker subhaloid

dan het «-subhaloid toegeschreven te worden. Immers de aequivalente

hoeveelheid bromium kan zijn bruinroode kleur met het groen van

het «-subbromide mengen tot grauw. Waar dus het groene o-subhaloid

als hef halogeenrijkste, dat wij tot nog toe kennen, is op te vatten,
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kan men zeggen, dat elke andere kleur aan een lialogeenarmer siib-

haloïd moet ioorden toegeschreven.

Gebruik van het c.-suhhaloïd. Gaat men bij deze proeven in plaats

van het ziiverhaloïd van het groene «-subhaloïd uit, dan krijgt men
7ilet dezelfde kleurvolgorde. Het groene preparaat kleurt zich met

zilvernitraat zeer snel grijs of zwart door de vorming van mengkleuren

met de halogeenarmere sublialoïden en is dus als kontróle, met uit-

zondering van een enkel hieronder vermeld geval, onbruikbaar. Het

beste blijft het dus \an het ziiverhaloïd alleen uit te gaan, dat door zijne

witte of lichtgele kleur geen of weinig invloed op de kleur van de

optredende sublialoïden uitoefent.

Het bindmiddel. Als bindmiddel werd in de meeste gevallen ge-

latine gebruikt. In volkomen drogen toestand absorbeert zij geen vrij

halogeen, wel daarentegen in tegenwoordigheid \an water.

Üe clieniiiche sensibili.'iatoren. Daar het mij bij deze proeven wen-

schelijk voorkwam, zooveel mogelijk vergelijkbare resultaten te krijgen,

heb ik zoo min mogelijk verschillende ciiemische sensibilisatoren

toegepast. Naast het alkalihaloïd en de vociitige gelatine werd als

krachtige sensibilisator het zilvernitraat gekozen. De fotochemische

reduktie in tegenwoordigheid der gelatine is, zooals uit een parallel-

l)roef zonder ziiverhaloïd bleek, zonder storenden invloed op de bepaling

der optredende kleuren der subhaloïden.

Beschrijving der proeven.

De ziloersubjodiden. De oorzaak, dat men tot nog toe het foto-

chemisch vrijgekomen jodium niet heeft kunnen aantoonen, ligt wel

aan de zeer ongunstige dutfusievoorwaarden (hoog atoomgewicht en

geringe dampspanning van hel jodium) en de absorptie door het

zilverjodide onder vorming van eene adsorptieverbinding "). Daarbij

komt nog, dat de zichtbare fotochemische ontleding, niettegenstaande

de hooge lichtge\oeligheid van het zilver(sub)jodide, waarop door

mij meermalen reeds is gewezen, slechts zeer gering is, m. a. w.

slechts zeer weinig jodium vj'ijkomt, hetgeen door H. Lüggin "") in

verband is gebracht met den lagen evenwichtspotentiaal van het

zilverjodide. Dit maakt het zilverjodide met het vorengenoemde

joodbroomziiver lot de meest geschikte zilverhaloïden voor de

daguerreotyi)ie, waarbij de vernietiging van het «-subhaloïd, waarvan

de ontwikkelbaarheid afhankelijk is, tegenover de emulsie-procédé's

anders veel sterker zou wezen. Emulsioneering vaji het zilverjodide

is dus overbodig.

Wordt het zilverjodide niet een overmaat aan kaliumjodide uit
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cciie zil\ernitr;iat()iilu.ss^iMg iiecrgt'ï^l;ij;eji, daii lree<ll hij de heliclitiiig

een zeer zwakke tint op"), ZDudcr dut men nog eiMi klcnr van een

subjodide kan waarnemen. De oorzaak ligt xermoedeiijk daarin, dat

bij de praecipitatie van het ziheijodide kaliumjodide meegenomen

wordt. Hij de fotocliemisclie ontleding wordt nu liet vrijgekomen

jodium minder door liet zilverjodide, maar door het kaliumjodide

voor het grootste deel geabsorbeerd onder vorming van kaliumtri-

jodide, dat met het subjodide in een fotochemischen evenwielitstoe-

stand gei'aakt, welke diehter bij het zilverjodide ligt dan die van

subjodide en geadsorbeerd jodium De liciitgevoeligheid van het

kaliumjodide, waardoor jodium fotociiemisch vrijkomt, kan eveneens

van invloed zijn.

Wordt het zilverjodide met overmaat aan zilvernitraat door kalium-

jodide neergeslagen, dan is het vrij van kaliumjodide. De fotoche-

mische ontleding schrijdt nu veel Aerder voort ; er treedt een grijs-

groene kleur op, hetgeen op een hoog gehalte van «-subjodide wijst.

Dit schijnt in strijd met de waarnemingen van het HERSCHEL-eifekt

en de solarisatie bij de joodzilver-daguerreotyp-plaat, waar bij veel

kortere belichtingen ongetwijfeld een afname der ontwikkelbaarheid

door de fotochemische ontleding xan het «-subjodide in ,i-subjodide

en jodium optreedt. Deze tegenstrijdigheid wordt opgelost, wanneer

men bedenkt, dat voor de ontwikkelbaarheid van het belichte zilver-

haloid niet alleen voldoende is de aanwezigheid van het «-subhaloid,

maar dit moet tevens aan de oppcrvlakte van het zilverhaloid liggen,

opdat door molekulair-attraktie de reduktieprodukten van het opge-

loste zilverzout of de kwikdamp, zich daarop kumien afzetten. De

grijsgroene aanloopkleur kan dus wel aau een hoog «-subjodide-

gehalte toegeschreven worden, maar dit kan zelf overdekt zijn door

een uiterst dun laagje halogeenarmer subjodide.

Beproeft men den halogeendruk \an het jodium geheel weg te

nemen door de fotochemische ontleding onder eene zilvernitraat-

oplossmg te laten geschieden, dan worden de reaklie's zeer gekom-

pliceerd. De zichtbare fotochemische ontleding treedt nauwelijks merk-

baar sjieller op, terwijl de massa zich grauw kleurt en toch gedraagt

zich het zilvernitraat in liet joodzilver-kollodion-proces als een uitne-

mende chemische sensibilisator. Vroeger heb ik ""j er reeds op gewezen,

dat het zilvernitraat in het licht een sterk oxydeerende werking op

het subjodide moet uitoefenen onder vorming van zilveroxyd en ver-

klaarde ik de snellere stijging der ontwikkelbaarheid (d. i. snellere

verhooging van het «-subjodide-gehalle) door deze o.vydatie, die dan

alleen zoodanig kan werken, dat het /i-subjodide sneller lot «-sub-

jodide dan dit laatste tot zilverjodide o.xydeert. Er hebben dus bij de
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l)oli('hliii;i' vjiii liet zilverjodide in chmic zilveniitraatoplossing twee

tegeiifiesteldc \vei-kingeii plaats ; een progressive reaktie, de f'oto-

cliemiselie ontleding, en een regressieve reaktie, de oxydatie, waar-

van de eerste een weinig sneller gesoliiedt dan de laatste, en die

waarsc'liijidijk zelfs bij de lialogeenarmere subjodiden elkander vol-

komen opheffen. Bij de oxydatie heeft echter afscheiding van zilver-

oxyd plaats; daarom vermoed ik, dat de genoemde optredende grauw-

kleuring aan dit zilveroxyd moet toegeschreven worden.

Deze fotochemisehe ontleding zou dus versneld kunnen worden
Ie door een lichtgevoeliger jodide te nemen en 2e door de oxydatie

door het zilvernitaaat te verminderen (belichting bij geringere licht-

intensiteit). Deze beide voorwaarden zijn vervuld bij de door mij '^)

waargenomen buitengewoon snelle fotocherai-sche ontleding van het

«-subjodide in zwak schemerlicht.

Naast deze reaktie's treden nog andei-e op als de waarschijnlijke

\orming van jodaten, de oxydatie door een der reaktieprodukten der

chemische binding van jodiuni en zilvernitraat, enz. waarover het

onderzoek ten deele nog niet gesloten is.

Omdat de subbronuden en subchloriden, zooals bekend, veel minder

snel o.xydeeren, zijn de optredende afwijkingen, welke bij de sid)jo-

diden \oorkomen, daarbij veel minder te vreezen.

Bekend is nog een rood subjodide van M. Carky Lea •"), dat dus

een geringer halogeengehalte moet bezitten dan het <!-subjodide.

Van de kleurvolgorde van serie (II) kennen we dus niets meer dan :

groen rood, (IV)

De zilci'rsiibltriiinidcii.. In de volgende tabel zijn de waai'iiemingen

zoodanig geraiigsrhikr, dat 1) achtereenvolgens grooter wordt.

Ago„ Br,.„

P'ijnkorrelig.
'

Aanloopkleur in daglicht

In gelatine. (Oktober, 11—2 u.)

(I). met 10° „-waterige AgNC),-opl. geel-, rood-, of bruin violet

(2). mei veel H,0 bruinviolet

(3). met weinig H,0 rood

(4). vochtig roodviolet

(5). minder vochtig blauwviolet

(6). droog blauw

Zonder bindmiddel.

(7). met KBr onder aether, CCI^ groen

Deze aanloopkleuren zijn niet gelijktijdig waargenomen, maar
steeds, wanneer de kleur zonder nog te veranderen, het intensiefste

was. De ontleding geschiedt zoo ongelijk, dat bij gelijktijdige
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bcliclitini;- ;1) en (2) iia enkele lieutalleii vaii sekoiideu reeds een

duidelijk lierkenliare klem- bezitten, wanneer de andere nog weinig

zichtbare ontleding vertoonen. Deze andere preparaten vertoonen

onderling weinig verscliil in de snelheid van het opkomen der

kleuren. We zien hierbij eene afwijking \'an de \ermelde waar-

neming van Lüppo-Cra-MKR, dat de fotochemische ontleding alleen in

eene emulsie door de chemische sensibilisatie versneld wordt.

Laat men bij praeparaat (7) na de belichting in de donkere

kamer den aether of de tetrachloorkoolslof \'erdampen, dan komt het

bromium vrij en is duidelijk merkbaar aan den reuk en de joodkalium-

stijfselreactie.

Tusschen praeparaat (3), (4), (5) en (6) waren door vermeerdering

of vermindering van hel walei'gelialle alle overgangstinten van blauw

naar rood te krijgen.

De praeparaten (6) en (7) liexatten nog een s]ioor geadsorbeerd

water.

De praeparaten (1) en (2) vertoonen bij de reeds vermelde zeer

snelle fotochemische ontleding opnieuw de violette kleur. Dit laat

zich daardoor verklaren, dat D zoo klein was, dat geen konstante

evenwichtsdruk in de fotochemische ontledingsserie was te bereiken.

Praeparaat (1) vertoonde bij \erschillende herhalingen der proef

telkens verschillende kleuren, waarschijnlijk door veranderingen van

D en de lichtintensiteit. In direct zonlicht treedt vooral de geelbruine

kleur op, soms was deze zelfs blauwzwart door de zilverafscheiding.

De geelbruine mengkleur wijst op de vorming van een geel sub-

bromide bij de eindproducten.

Controle is uitgeoefend door dezelfde fotochemische ontleding bij

zwakkere lichtintensiteiten na te gaan. Daarbij gaf (2) een roode

kleur en vertoonden (3), (4) en (5) eene duidelijke kleurverschuiving

naar blauw. Pi'aeparaat (7) kleurde zich in direct zonlicht grijsgroen.

Verder klemde zich het roode prae|)araat in broomwater snel blauw,

dat daarna geheel verbleekte tot ziherbromide, zonder dat ik mei

zekerheid het groene subbromide heb kunnen waarnemen. Van het

groene, blauwe en roode praeparaat reageerde bij gelijke korrelgrootte

bindniiddelvrij het roode het snelste on natrinmthiosulfaat, H,CrO^ , HNO,
en (NHJjSjO^ en vertoonde vooral het groene praeparaat een grooteren

weerstand. Ik kon door het groene fr-subbromide in eene neutrale

10 V„ natiiumthiosulfaatoplossing te doen bij kamerlicht duidelijk eene

kleurverandering door blauwgroen naar blauw nog waarnemen.

De kleurvolgorde \an serie II is dus bij de subbi-omiden :

groen, blauwgroen, blauw, violet, rood, . . . geel, (V)
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/)i' zilri'rsiihcJiluriih'n. In de xolgemle fabel is voor dezelfde rang-

scliikkiiii; als hij de siihliromiden gezorgd.

Ago„ ('!:<„ Aanloopkleiir in dagliclit.

Zeer lijnkorrelig. (October 11— 2 u.)

In gelatine.

(1) met 10 " „-waterige Ag\0,-opl. roodoranje.

(2) met AgXO, droog rood.

(3) met NH.Cl vochtig violet.

(4) met NH/M droog blauw.

Zonder bindmiddel.

(5) mei NH/'l onder CCl^ blauwgroen.

Tu.ssclien praeparaat (3) en (4) zijn door verandering van liet water-

gehalte alle overgangstinten te krijgen, terwijl praeparaat (2) door

vermindering van het AgNO,-gehalte roodviolet tot violet wordt en

om die reden vó('»r (3) geplaatst werd.

De praeparaten (2), (4j en (5) be\atten nog een spoor geadsor-

beerd water.

Bij de Poitevin'sche Ibtochromieën komt ook nog een geel (meer

oranjeachtig) snbchloride voor. Praeparaat (1) geeft reeds een kleur,

die van rood naar geel overhelt : vermoedelijk wordt dus het gele

snbchloride na het roode gevormd. In direct zonlicht kreeg dit

praeparaat een gele kleur. Ik vond evenwel geen aanwijzingen, dat

dit een subchloride was, want zoowel in ammoniak als in een 10 °/„-

natriumthiosulfaatoplossing onderging het geen merkbare verandering,

terwijl het roode en roodoranje praeparaat in deze beide oplossingen geel

en geelbruin werden. Het kan dus evengoed fotochemisch gevormd

kolloïdaal zilver zijn. Het gele subchloride laat zich echter nergens

tnsschen of vi'ku- de andere kleuren rangschikken. In analogie met

het overeenkomstige bij de subbromiden mag daarom aangenomen

worden, dat het toch na het roodoranje praepai-aat komt.

Als halogeenrijkste subchloride is het groene «-subchloride bekend,

waarnaar praeparaat (5^ reeds overhelt, zoodat de kleurvolgorde van

serie (II) bij de subchloriden is

:

groen, blauwgroen, blauw, violet, rood, oranje, geel . (VI)

De zih'er.-iuhjiitoridcn. Hel zilverflnoi'ide is te hygroskopisch en

te lichtongevoelig voor deze proeven. Toch is bekend een geel sub-

fluoride van GiNTz ") met de formule Ag.;Fl.

De zUversuhcijnnklen. Hun bestaan is nog twijfelachtig. Een
chemisch zuiver zilvercyanide-preparaat van E. de H.\ën, vertoonde

zoowel zonder als met een bindmiddel en zelfs onder CCI, dezelfde

blauw violette aanloopkleur. De fotochemi.sche ontleding heeft dus bij
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het zilvcrcjanide volgens aiKirrc wellen iilaats als liij de vorige

zilvei-(siib)liaioicleii.

De zilversuhrJioddnldcii. Hun bestaan is eveneens nog twijfelachtig.

Wegens de zeer geringe liehlgevoeligbeid is het zilverrhodanide voor

deze proeven ongeschikt.

Vithouistci) en i/ero/(/trelkinfje)i.

Komen we nn op de reeds vroeger vermelde modifikatie-opvatting

van E. B.\UEi{ terug, die haar oorsprong te danken heeft aan de

vi'oeger algemeen heerschende \erondei-stelling van het bestaan \an

slechts één subhaloid. Zooals experimenteel gebleken is, ontstaat dan

alleen telkens een nieuwe kleur, wanneer D vermindert, m. a. w.

wanneer meer halogeen fotochemisch vrijkomt. Elke nieuwe klem-

komt dus aan een halogeenarmer subhaloid toe. De modifikatie-

opvatting is hiermede niet in verband te i)rengen en kan de gemaakte

veronderstelling, aan elk subhaloid een bepaald absorptiespektrum

toe te schrijven, blijven gelden.

Vergelijkt men de kleui'cnserie's (V) en (VI) onderling, dan ziet

men, zelfs met uitzoiidering van de nog niet volkomen zeker gekon-

stateerde plaats van het gele subhaloid, dat zij dezelfde kleurvolgorde

vertoonen, terwijl .serie (IV), voor zoover bekend, daarmede parallel

gaat. Bedenkt men nu, dat het «-subhaloid zoowel bij het subjodide

als bij het subbroniidc en subchloride op kleine nuanceeringen na,

groen is, dan kan men dit parallel-verloop der kleurenserie's daar-

door verklaren, dat suhhaloïdeti inet miii/ni/i' samensteüirKj eeit over-

eenkomstig ahtiori)tlexpel-lrum bezitten.

Ook de kleurvolgorde zelf vertoont een i'egelmaal : de kleuren der

zUrersiihludonhni, geraiujsddkt volgens de fotochenim'he ontledingsserie,

volgen den regel van Nietski, waarbij hel halogeen zich als een batho-

chroome groep gedraagt, m.a.w. met de afname vnn het molehdnir

(/einifdtt der zilversiddieiloïden rerplaatst zich het nnid'imiim van. het

ahsoi-ptiesjtekinrm van rood naar r/o/(?/. Ofschoon de strnktuurformules

der zilversul)haloïden nog onbekend zijn, kan men hieruit de gevolg-

trekking maken, dat zij alle de groep Ag..,, Hal,, bevatten, die zich

als een chromofooi' gedraagt of deze bevat. De oorzaak van de lichtge-

voeligheid der zllrersiddialoïden is das tot de elektro-magnetische lieht-

resonnance terug te brengen.

Aangezien \ olgens den regel van Niktski bij een nog halogeenrijker

subhaloid dan het «-subhaloid het maximum van zijn absorptie-spek-

trum in liet infrarood moet liggen en daarom kleurloos kan wezen,

blijkt de bovenvermelde proef ter opsporing van dit subhaloid door
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D te verhoogeii volkuiueii waafdclous. Toch verandert daardoor niet

de uit deze proef gemaakte koiiklusie, om elke andere bij de foto-

chemische ontleding optredende kleur dan groen aan een halogeen-

ai'nier subiialoïd toe te schrijven.

Bestond dit subhaloïd werkelijk, dan zou het in analogie met de

andere zilversnbhaloïden eene overeenkomstig zijn absorptiespektrnm

maximale liclitgevoeligheid in het infrarood moeten bezitten. Het zon

dan in de spektrumfotogratie zijn invloed sterk moeten kunnen doen

gelden, wanneer de zilverhaloïdplaat vooraf eene beneden zijn drempel-

waarde liggende belichting ontving. Werkelijk heeft H. liEHJiANN "j

bij zijne onderzoekingen over de infraroode spektra der alkali-metalen

waaigenomen, dat door eene voorbelicliting en een amoniakbad een

hooggevoelige broomzilvei'gelatineplaat hare gevoeligheid over ^4 tot

in het infrarood bij de Fraunhofer'scIic lijn Z vermeerdert, maar,

en hierop komt het juist aan, nergens blijkt uit zijne proeven eene

op den voorgrond tredende stijging der gevoeligheiil in het infrarood.

Hetgeen H. Leh.mann waarnam, was dus niets anders dan de l)ekeiide

autosensibilisatie der plaat. Men kan dus zeggen, dat een iialogeen-

rijker subhaloïd dan het «-subhaloïd niet bestaat.

Volgens den Niktski'scIic regel zou het zilverlialoïd in de plaats

van het zooeven veronderstelde kleurlooze sul)haloïd moeten komen,

maar het vertoont deze afwijking, dat het maximum van zijn absorptie-

spektrum niel in het infrarood, doch iii hel blauw of violet ligt, d. i.

bij een ongexeer tweemaal liooger ti-illing.sgetal. I Kil,- hij het ziln-r-

lialoiil u dus dl' oorzaak der lic/ugevoeUt/heid tot de elektroinnijnetiscke

liclitresonnance teriuj te brengen.

Bij de synthese van het zilverhaloïd uil zilver en halogecn, door

de reeks subhaloïden heen, ondergaat de elektromagnetische resoimator

veranderingen, die treffende overeenkomst met het volgende bekende

verschijnsel in de accoustiek vertoonen. Denkt men zich een dun staafje

met een vast en een vrij uiteinde, dan zal dit resonneeren op een

toon, overeenkomende met zijn grondloon ; door telkens dit staafje

langer te maken, wordt de grondtoon \erlaagd en treedt de reson-

nance bij een lager trilling.sgclal op, tot na zijne maximale lengte

bereikt te hebben de volgende verlenging het vrije uiteinde tevens

vastzet, waardoor de grondtoon een oktaafhooger wordt en daarmede

de resonnance bij een tweemaal hooger trillingsgetal optreedt.

De regel van Nietski wijst als een nog halogeenarmer subhaloïd dan

liet gele een geelgroen subhaloïd aan. Hiervan heb ik bij x'ele proef-

herhalingen onder verschillende omstandigheden, door te pogen D laag

en konstant te houden, geen spoor kunnen bemei'keu. Het optreden

der mengkleuren der lialogeeiiarmste subhaloïden wijsi wel op de
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vorniiiiji' van een geel sublialuïd als laatste iblüclieniiseh gevormd

subhaloïd. Hieraan kan dus de formule Ag2,iHal„ toegesclireven worden.

Al de optredende kleuren laten zich in het eenvoudigste geval

met inbegrip van het groen van het «-subhaloïd lot 4 verschillende

met de daarbij behoorende subhaloïden terugbrengen. Onderscheidt

men onderling deze subhaloïden achtereenvolgens door de letters

«, fi, y, en d, dan wordt serie (H)

:

Ag2uHal2a ^Ag2uHal2„-i ^Ag:;nHalju-L> ^Ag,„Hal2u-:-. ^Ag^i^Halj,,-, -^2uAg.(ViIj
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is, in aclil, ilan blijkt liet c-suijjodide nog veel liclilgevoelif|;er te zijn

dan door mij is beschreven.
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epizoic on a Pennatiilkl.

(Zal in liet verslag der volgende Vergadering \V(n'den opgenomen.)

Voor de Bibliotheek wordt aangeboden J". door den Heer Wenckkbach

a. „Beitraye zur Keiiiitnis der nienscliUchen Herztatii/keit" .
3'' Teil.

h. de dissertaties van den Heer H. de Vries: „Acliytmia perpetua"

en van den Heer G. t'. J. van den Heivei, : ,,üe zickk van Stokes-

Adams en een (jeval van (innyeborcn Imrlblok". 2". door den Heer

W. VAN Bemmelen namens den Heer J. M. v.\n Bemmelen: „Bijdrnje

fat het onderzoek van de eiyensrhappen der hi/droi/els hij luire ont-

ivateriuf/". (Overgedriikt uit liet Chemisch Weekblad).

De vergadering wordt gesloten.

ERRATA.

bladz. 278 regel i8 staat Ghcda, lees 6 ha de.

278 „ 20 staat 8 dabc, lees S dehn.

325 „ 19 staat 15, lees 25.

(11 Februari 1909).



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING
van Zaterdag 27 Februari 1909.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

1 3r h: O TT r).

Ingekomen stukken, (j. 728.

Miss WiKiFKKD E. CüAVARD : ,,0n l'tilocodiiim i-epcns, a new gymnoblastic Hydroid epizoie,

un a Pennatulid". (Aangeboden door de lleeieu G. C. .1. Vosmaer en Max 'Weber), p. 729.

CMet l plaat).

C. Eykman : „Onderzoekingen op het gebied der desinfectie", p. 735.

L. E. J. BROtnvER: „Over e'e'n-éénduidige, continue transformaties van oppervlakkeu in zich

zelf". (Aangeboden door de Heeren D. J. Korteweg en P. H. Schocte), p. 741.

W. DE Sitter: Over de periodieke oplossingen van een speciaal geval van het vier-lichamen-

vraagstuk". [Aangeboden door de Heeren E. F. en H. G. van de Sande Bakhuyzen), p. 752.

J. C. Kl^ïver: „Over een integraalstelling van Gegenbauer", p. 769.

J. G. Sleeswijk : „Bijdragen tot de studie der serumanaphylaxie" (2e mededeeling). (Aan-

geboden door de Heeren C. A. Pekelharing on C. H. H. Spronck), p. 776.

S. H. KooRDERS: „Polyporandra Junghunnii, een tot dusver nog niet beschreven, in 's Rijks

Herbarium t,e Leiden aangetroffen soort van de familie der Icacinaceae", p. 78Ü.

EüC. DuBOiS: „Over eene periodieke verandering van den grondwaterstand inonze zecduinen".

I Aangeboden door de Heeren J. P. van der Stok en G. A. F. Molengraaff), p. 782.

J. D. van der Waals: „Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels". XIII, p. 790.

Ph. Kohnstamm: „Over den loop der isopiesten bij binaii-e stelsels". II. (Aangeboden door de

Heeren J. D. van dek Waals en P. Zeeman), p. 808.

O. PosTMA: „Over het berekenen van den druk van een gas met behulp der aanname van

een canonisch ensemble". (Aangeboden door de Heeren H. A. Lorentz en J. D. tan der

Waals), p. 822.

L. S. Ornstein. „Bepaling van den druk van een gas met behulp van de statistische mecha-

nica van GiBBs". (Aangeboden door de Heeren II. A. Lorentz en H. Kamerlingh Onnes), p 824

J. J. van Laar: „Iets over den vasten toestand". (Aangeboden door de Heeren H. A. Lorentz

en F. A. H. Schreinemakers), p. 828. (Met 1 plaat).

Jan de Vries: .,Een familie van differentiaalvergelijkingen der eerste orde", p. 844.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 852.

Het Proces-Verhaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

Verslagen der Afdeeling iNatuurk. üi. XVII. A'J. 1908/9.
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Ingekomen zijn

;

1°. Bericht van den Heer Lorentz dat hij verhinderd is de ver-

gadering bij te wonen.

2°. Missive van den Minister van Binnenhmdsohe Zaken d.d. 13

Februari 1909 waarbij bericht wordt dat aan den Heer A. H. Blaauw
te Utrecht ook over het jaar 1909 eene Rijkstoehige van ƒ700.

—

is toegekend, voor eene reis naar 's Lands Plantentnin te Buitenzorg.

Yoor kennisgeving aangenomen.

3°. Missive van den Minister xan Binnenhxndsche Zaken d.d. J7

Februari 1909 waarbij bericht wordt, dat op de Staatsbegrooting voor

het loopende jaar een bedrag van /3500.— nitgetrokken is, ten

behoeve van het Laboratorium op den Col d'Olen. De Minister

wenscht dat de definitieve regeling contractueel geschiede en verzoekt

de medewei-king der Afdeeling voor het maken van een Concept-

overeenkomst.

De Yooi'zitter verzoekt de Heeren Einthovt:n, Hambiroer en van

0ER Waals een concept te willen opmaken.

4°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 20

Febrnari 1909, waarbij verzocht wordt te berichten of er Xederlandsche

geleerden zijn — en zoo ja, welke — bereid, buiten bezwaar van

's Rijks schatkist zich te laten afvaardigen naar het \ H*^^ Internationaal

Congres voor toegepaste scheiknnde van 27 Mei tot 2 .luni a. s. te

Londen te honden.

De Heeren HoociEwERFi', Holleman en Hamburger \erklaren zich

hiertoe bereid.

5". Schrijven van de Reale Accademia dei Lincei d.d. 7 Febrnari

1909 waarbij bericht wordt dat de voorloopige vergadering der

Internationale Associatie der Akademiën zal worden gehouden te

Rome op, 1, '2 en 3 Juni a. s. Voor kennisgeving aangenomen.

6". Progianiuia xoor het 3'- Internationaal Botanisch Congres van

14 — 22 Mei 1910 te Brussel Ie houden. Ter kennisneming voor de

leden beschikbaar gesteld.

7". Bericht van de New-York Academy of Sciences dat door

haar op 12 Februari 1909 de 100 -'^ verjaardag van de geboorte van

Charles Darwin en de 50-^"^^ verjaardag van de uitgave van ..The

origin of Species'" zal worden herdacht.
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Dierkunde. — De Heer Vosmaer biedt eene raededeeling aan van

IMiss WiMFRED E. CowARD B.Sc. Victoi'ia University of Man-

chester ,,0n PtilocodiwH repens <i neio Gijmnobla.-itic Hi/droid

epizflic on n Pennatidicl."

(Mede aangeboden door den Heer Max Weber),

(Aangeboden in de vergadering van 30 Januari 1909).

Order. Gymnoblastea — Anthomedusae.

P'amily. Ptilocodüdae. tam. nov.

Ptilocodium repens : gen. nov., sp. nov.

„Siboga" Expedition Stat. 289. 9° 0,3 S. 126» 24,5 E. 112 raetres.

Among the Pennatulids sent fo Professor Hickson frora the Siboga

Expedition were two .specimens of Ptilosarcus sinuosus (Gray)., and

growing over the tips of the leaves of them a small epizoic hydroid

was discovered. To a descriptinn of this new hydroid, the present

paper is devoted.

The occurrence of an epizoite on a Pennatnlid is in itself an

interesting fact as the Pennatnlids have usually been regarded as

being peculiarly free from any such growths. Only two specimens

of Ptilosarcus were received from the Expedition and the hydroid

occurs on both of them. The other Pennatulids of the collection

have heen carefully looked n\er but on none of them has an extra-

neous growth of any kind been found.

Ptilosarcus belongs to the Pennatuleae, the section of Pennatulids

which are distinctly bilaterally symmetrical and have the autozooids

in rows, with their body walls fused to form leaves.

Along the free edges of the leaves of the given specimens of

Ptilosarcus, the hydroid Ptilocodium grows (fig. 1). It is quite visible

to the naked eye, though in a cursory glance over the leaves of the

Pennatulid, probably would iiot be noticed. The hydroid atfects the

free edges of all the leaves of the Pennatulid, even those at the

free extremity . It is suggestive that it does not spread over the rachis

Note by Professor Hickson. The hydroid described in this paper was found on

the only two specimens of Ptilosarcus in the Siboga collection. As they appeared

to be of very great interest, and I could not part with the Pennatulids which are

themselves under investigation. I cousidered it to be advisable, in the interests of

science, that a description of them should be prepared in my laboratorv without

undue delay. I wish to express my hearty thanks to .M. Billard, to whom the

description of the Hydroidea of ihe Expedition lias been entrusted for kindly giving

bis sanction to the publication of this paper independently of his memoir.
ia*
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of the Peimatulid nor even over the luain surfaces of the leaves,

but grows onlv over the oral ends of the autozooids.

The hydroid is devoid of anv kind of skeletoi) and spreads over

the distal par^s of the autozooids eomposing the leaves of the Ptilo-

sarcus (figs. 2, 3). The colony grows bv means of spreading stolons.

These stolons run singl}' over the spicular projections of the antozooids

and along their tentacles ; (figs. 2, 3, 4) but over the part immedia-

tely below this, they branch and closely anastoniose forming a more

or less continuous sheet of basal coenosart'.

Tlie hydroid exhibits the phenomenon of dimorphism, the gastero-

zooids and dactylozooids being quite distinct. The zooids are sessile,

arising directly from Ihe stolon or basal coenosarc as the case may be.

The dactylozooids arise at \erv short intervals along the stolon

and are far more numerous than. the gasterozooids. Gonozooids occur

at frequent intervals. They are much fewer in number than the

gasterozooids luit in every case, the gonozooid arises, not from the

stolon but from the base of a gasterozooid (tig. 7) in close proximity

to the stolon or basal coenosarc.

Stolon.

The stolons are tubular in structure (tig. 3). Their walls consist

of superficial ectoderra and a lining of endoderra separated by a

sti'uctureless lamella, the mesogloea. The ectoderm exhibits no traces

of a perisarc. It possesses a few scattered nematocysts of tlie smaller

kind .008 mm. X 005 mm. (vide infra).

Basal Coenosarc.

The basal coenosarc is formed by the anastomosing of stolons

running over the parts of the autozooids "immediately behind the

tentacles. When two stolons run together or cross, the ectoderra of

the dividing walls disappears so that the upper ectoderm of one stolon

becomes continuous with the upper ectoderm of the other and the

lower ectoderm of the one becomes continuous with the lower ecto-

derm of the other. Thus the ba.sal coenosarc of the hydroid consists

of superficial ectoderm and lower ectoderm separated by endodermal

tubes (fig. 5). The sti-ucture ari-ived at is thus the same as in the

coenosarc of Hydractinia except that Ptilocodium has no chitinous

skeleton.

Xematocysts.

Tiie hydroid possesses two sets of nematocysts. The larger kind is

found in the dactylozooids. Here the nematocysts are oval in shape

and measure .0J7 mm. X 00^ ™™- The smaller kind occurs in the

ectoderm of the basal coenosarc and of the gonozooid, the size of

these nematocysts being .008 mm. X -005 mm.
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Gasterozooids.

Gasterozooids occnr at tVequoil iniervals on ilie basai coenosair

and are sessile (fig. 7). Tliey varv in size from .213 mm. liigli and

.106 mm. broad, to .373 mm. higli and .026 mm. broad. They are

much redneed in structure. Tliere are no traces of lentacies. Tlie

zooid is simple and sao-iike : the mourh is a simple pore leading

from the exterioi' into tiie ('a\ily of the zooid. The gasterozooids

show 110 neraatocysts. The endoderm cells iiear tiie mouth of the

gasterozooids are comparatively short wiiilsl tiiose lining the remaiiider

of the gastral cavity are long and narrow. The materiai is not sufli-

ciently well preserved to make out clearly the histoiogical structure

of the cells but it seems probable that the digestive functions are

preforraed by the long, narrow cells of the basai half of the gaste-

rozooids.

Dactylozooids.

The dact^iozooids are very numerous compared with (he gastero-

zooids. They occur at irregular intervals; Ihere seems to be no defi-

nite relation, as regards arrangement on the basai coenosarc, between

the dactylozooids and gasterozooids such as we find in Millepoi'a or

Stylaster.

The dactylozooids are short and broad and each bears four capi-

tate tentacles crowded with large nematocysts (fig. 6). The zooids do

not vary much in size, the average size being .186 mm. X 106 mm.
The sraallest zooids measure .106 mm. X 053 mm. The capitate

tentacles are .038 ram. in length and .033 mm. broad. The nema-

toc^'Sts of the tentacles are of the larger of the two kinds possessed

by the hydroid and measure .017 mm. X 008 mm. The ectoderm of

the remainder of the zooids shews no nematocysts. The endoderm of

(he dactylozooids and tentacles is solid and scalariforni, (here bemg
no tracé of a cavity or oral opening, (fig. 6). Judging from the

preserved specimens the dactylozooids seem iittle, if at all, contractile.

<rono:ookls.

The gonophores which are adelocodonic, arise in each case, as

before described, from the base of a gasterozooid. Thus the base of

a gasterozooid functions as a blastostyle (fig. 7).

The gonozooids vary Iittle in size, the average being .373 mm. X
.186 mm. They are considerably reduced in structure, having the

ferm of closed sporosacs. All the gonophores on the two specimens

received are female. The ova are borne between the ectoderm and

endoderm of the manubrium and have a diameter of .017 mm. They
are practically all of the same size but it cannot be said whether or

not they are ripe.
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The saperfu'ial ectoderm üt' tlie o-oiiozooid and the ectoderin lining

the eavity corresponding to the siib-iinibreUa cavity of a medusa, are

separated by an eudoderm laiiiella, whioh shows tracés of radial

caiials (figs. 7 and 8). There is iio velum and there are no sense

organs and only tracés of fonr rndimentary tentacles. Nematoc^ysts of

the smaller kind occur in tlie snperiiciai ectoderm of the gonozooids.

The Relation hetween the Hydroid nnd Ptihsarcus.

The specimens of Ptilosarcus sinuosus on which tlie hydroid is

growing "seeni practically uiiatfected by it. The autozooids are well

developed, showing no signs of degenei'ation.

The hydroid spreads only over the oral ends of the autozooids,

that is, it keeps near the tentacles of the same, and does not run

far over the leaves of the Pennatulid. Correlated with this is the

fact that the gasterozooids of the hydroid are devoid of organs for

catching food. These facts at once suggest that the Ptilosarcus bene-

fits the hydroid by heiping it to secure food.

On the other hand, on looking at a preparation of the hydroid,

one is struck by the great number of dactylozooids which are so

well provided with large nematocysts. Sucii a protection as these are

capable of affording is probably more than is required by the small

iiydroid. The large prqjecting spicules of the autozooids of the Penna-

tulid also, would jirotect the hydroid. Therefore I wou ld suggest

that the Ptilocodium is of use to the Pennatulid in the warding off

of eaemies and in stinging prey by means of its batteries of large

nematocysts and that the Ptilosarcus by means of its projecting

spicules, protects the Hydroid. Thus the Ptilosarcus and Ptilocodium

are mutually benefitted.

Systematic position.

Ptilocodium seems to have some affinities with Hydractinia, Podo-

coryne and Millepora, as shewn by the sheet-like, encrusting basal

coenosarc from which the zooids arise independently ; but even in

this character Ptilocodium stands alone in having no chitinous or

calcareous skeleton to protect it.

In other respects Ptilocodium is unique. The dimorphism of Ptilo-

codium is quite distinct from that of Hydractinia and Millepora, and

pnjbably originated independently. In the first place, the gasterozooids

of Ptilocodium are extremely unlike those of Hydractinia and Mille-

pora. They are short, sessile, sac-like structures, without tentacles.

Those of Hydractinia are long, filiform structures, provided with a

crown of tentacles. The gasterozooids of Millepora are also mucli
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longer than broad, not at all sac-like in tbrm, and are provided witli

knob-like tentacles.

The daclylozooids, also, are verv different in structiire, in the three

genera. Those of Phlocodiiini are short ajid bi'oad, and are fnrnished witli

four characteristic capilate tentacles. The endoderm of" the body ot' the

zooid and of the tentacles is solid and scalaritbrni, giving the dactylo-

zooids a marked appearance. The dactylozooids ofHydractinia are long

and slender and very muscular so that they are capable of coiling and

uncoiling themselves. They have also a central cavity and according

to Miss Coi.cuTT *) are provided with a terminal inoutli. The dactylo-

zooids of Millepora are very siniilar to those of Hydractinia. In

possessing a solid scalariform endoderm, Ptilocodium resembles the

Stylasterina. All the genera,except one, of this group, have the

endoderm of the dactylozooids solid.

In all other points except the dimorphism, however, Ptilocodium

differs from the Stylasterina, and on the importance of dimorphism

as indicating close relationship too much stress shonld not be laid.

The old group Hydrocorallinae affords an illustration of the result

of laying too much stress on this factor In this group, the Mille-

porina and the Stylasterina were formerly nnited, but it lias since

been pointed out that differences of more importance necessitate tlieir

being classed as separate orders.

The next point to consider in discussing the relationship between

Ptilocodium, Hydractinia and Millepora, is that of the gonophores.

Ptilocodium resembles Hydractinia in having adelocodon ie gonophores

but differs from it in having the gonophores arising from the base

of the ordinary gasterozooid and not from a specialised individual or

blastostyle. In Millepora there is no blastostyle and the medusae

arise independently of the gasterozooids, from the surface of the

colony.

In Perigonimus, which, in the important respect of the structure

of the basal coenosarc does not closely resemble Ptilocodium or H3

-

dractinia, the gonophores arise from the hydrocaulus hearing the

gasterozooid or from the hydrorhiza. This case may therefore be taken

as an indication that too much stress must not be placed on the

position of origin of the gonophore in the colony.

Ptilocodium stands quite apart from other genera of Hydroids with

epizoic habits.

The epizoic Hydroid Stylactis minoi described by ALC0CK-)was found

on the fish Minous inirmis, but differs considerably from Ptilocodium. It

1) Quart. Journ. Micro. Sci. No. 157, 1897.

-) Alcock A. Ann. &Mag. Nal. Ilist. 1892 vol. X p. 207.
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lias liyilraiiths ci'owiied witli iiiimerous teiitaeles rising froni the

liydrorhiza. It is iiot provided with daetylozooids of any kind and

its gonopliores ai-e in the tbrni (jf si)orosaos arising trom specialised

individnals which bear tentacles.

Ptilocodinm also diflers considerably froni Hydrichthys mirus, a

Hydroid deseribed by Fewkes ^) as epizoic on the (ish Seriola zonata.

This hydroid exhibits structnres of two kinds arising fVoni the basal

plate. In the first place there are long, tiliforni hydranths, which

ai'è looked upon as degenerate gasterozooids and secondly cinsters

of botryoidal gonosomes. Daetylozooids do not occur.

Ptilocodinm has obviously no alKinities with the hydroid Nudiclava

deseribed by Lloyd ^), nor with Moerisia lyonsi, a Hydromedusaii

froni liake Qurun, deseribed by C. L Boulenger '').

In conseqnenee of these coiisiderations the only coiirse to adopt

is to regard Ptilocodinm as the representative of a new family.

The above piece of \\ork was nndertaken at the suggestion of

Professor Hickson, to whoni I wish to express my sincere thanks

for bis most generous advice and assistance.

EXPLANATION OF PLATE.

ant — autozooid of Ptilosarcus.

bas coen. — basal coenosarc of hydroid.

dact. — dactylozooid of hydroid.

eet. — ectoderm.

eet. man — ectoderm of inaiiubrium.

end. — endoderm.

end. can. — endoderm canal.

end. lam. — endoderm lamella.

end. man — endoderm of manubrium.

gast. — gasterozooid of hydroid.

gon. — gonozooid of hydroid.

mes. — mesentery of autozooid of Ptilosarcus.

nem. — nematocyst.

ov. — ovum of Ptilosarcus.

rad. can. — radial canal.

spie. — spicule.

stol. — growing tip of stolon.

sub. ed. — ectoderm lining the cavity corresponding to the sub-

umbrella cavity of a medusa.

sup. eet. — superficial ectoderm of gonophore.

tent. — tenlacle.

t. p. — tentacles of Pennatulid.

1) Fewtces. Buil. Mus. Comp. Zool. vol. XllI p. 224.

-) Llovd R. e. Records of Indian Museum. Vol. I. Part IV.

3) BoDLENGER G. L. Quart. .Jourii. Micros. Sci. Vol. lii Jan. 1908.
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Fig. 1. External view of paris of twu successive leaves of the Pennatulitl,

shewing Uie extenl of Ihc suiface of the leaves, atl'ecled by the hydioid.

Fig. '2. Drawing of a mici-oseope preparation of part of the free edge of a

leaf of Ptilosarcus, shewing the hydioid running oiitover the spicular

projections of the autozooids X 20.

Fig. 3. Drav/ing of a preparation similar to '2. X ^8.

Fig 4. Longitudinal section of a Pennatulid leaf .';hewing the hydroid growing

over the free edges of the leaf.

Fig. 5. Vertical section of basal coenosarc of the liydroid .'^liowing superficial

and lower ectoderms, and endoderm canals.

Fig. (>. Optioal section of dactylozooid of hydroid sliewing solid endoderm, and

the characteristic foiir tentacles.

Fig. 7. Longitudinal section of gonozooid arising Irom base of gasterozooid.

Fig. S. Transverse section of gonozooid.

Microbiologie. — De Heer Ei.ikman doet eeiie uiededeeling ovei'.

„Onderzoeklmjea op het (jchuul dei' (lisiiifectii'"

.

In het vorig jaar werden door mij de uitkomsten van proeven

meegedeeld '), waaruil bleek dat de resistentie tegen hooge tempera-

tuur bij bacteriën van een zelfde reine cultuur individueel zeer uit-

eenloopend is. Terwijl b.v. de meerderheid in enkele minuten afsterft,

kunnen er enkele nog na V^- Vq ""'" ^nz. in het leven blijven.

Noteert men de tijden op de abscis-as en zet men de daarbij behoo-

reiide aantallen overlevenden daarop als ordinaten uit, dan verkrijgt

men ais ,,kromme van overlevenden" een lijn, die in het algemeen

de gedaante van een \ heeft. Bij een langzaam beloop, zooals dat

voorkomt, wanneer de doodelijke temperatuur betrekkelijk laag ge-

nomen wordt, vertoont zich het aaiivangsgedeelte van de kromme
duidelijk als een horizontale en representeert dus een latent stadium

of incubatie. Desondanks is het tijdsverloop, waarbinnen de eerste

helft afsterft veel korter dan het daaraanvolgende, waarin de

tweede helft te gronde gaat.

l>ij een snel beloop, gelijk wordt waargenomen als de temperatuur

ver boven de physiohigische grens ligt, zal de duur der incubatie

zoo kort worden, dat deze gemakkelijk aan de aandacht ontsnapt.

In verband met de onvermijdelijke omstandigheid, dat het aantal

observaties bij deze soort van proeven niet naar willekeur kan

worden vermeerderd, maar binnen een bej)aald tijdsbestek tamelijk

1) Biocheni. Zeitschrift, Bnd. XI, Hft. 1—3, Festband Dr. H .1. Hamburger
gewidmet.
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beperkt is, kan (-laii <le kidinine in stede \an den \ vorm, de

gedaante van een v aannemen.

Deze laatste is ook voor den dag gekomen liij onlangs door

Madsen & Nyman ') gepnbliceerde onderzoekingen, welke in zooverre

van de mijne verschilden, dat zij niet verricht zijn aan vegetatieve

bacterievormen, maar aan (nnltvunr)-sporen en dat het afsterven

meerendeels met werd teweeggebracht door verhitting, maar door een

scheikundig desinfectiemiddel, nl. snblimaat.

De genoemde onderzoekers meenen voor hunne kromme een

mathematische formule te kunnen geven. Zij beweren nl. dat hier

dezelfde van toepassing is, welke geldt voor de zgn. monomolecu-

laire reacties, b.v. voor de inversie van rietsuiker door zuur:

dx

j, = ^<"-"-

Daarin stelt dan a voor liet aantal levende miltvuursporen, dat

aanvankelijk aanwezig was, ./• het aantal, dat na een tijdsverloop t

is afgestorven en K een constante, die de reactie-snelheid, i. c. de

desinfectiesnelheid, uit(h-ukt. Die formule wil met andere woorden

zeggen, dat gedurende het geheele proces het aantal, hetwelk op

eenig oogenblik afsterft, in een constante \erhouding staat tot het

aantal op dat oogenblik voorhanden levende individuen.

In die K zou men dus een zeer bruikbare maat hebben ter be-

oordeeling van de werkzaamheid van een desiniiciens onder gegeven

omstandigheden fvan temperatuur, concentratie e. a. m.). Een veel

betere maat dan tot dusverre gebruikelijk was, nl. het tijdsverloop

benoodigd om alle kiemen te dooden. Het is toch uit het \oorgaande

duidelijk dat dit tijds\erloop in hooge mate afhankelijk is van het

aantal kiemen, waarvan bij de proef is uitgegaan. Met dit aantal

stijgt de kans, dat er enkele onder zijn, die buitengewoon lang

weerstand bieden. K daarentegen is niet in die mate afhankelijk

van het aantal kiemen, bij de proef gebezigd ") en men behoeft, om

liaar te berekenen, de proef niet eens zoolang voort zetten, tot alle

kiemen afgestorven zijn, maai' zou met twee bejialingen van .e op

willekeurige tijdstippen kunnen volstaan.

Immers is

:

1 .1 — X.K= h, -')
t, — t, A — X,

1' Z. f. Hyg. u. hif. Ki-. Biui. LVll.

-) Onze bevindingen maken het n.1. wel eenigermate waarschijnlijk, dat een groot

aantal kiemen per volume-eenheid het afstervingsproces eenigzins vertraagt.

^j Zie de leerboeken over physische scheikunde.
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. Deze bevindingen van Madskn en Xyman zijn door een Engelsehe

onderzoekster, Miss Harriettk Chick m. niet alleen bevestigd voor

niiltv unrsporen en snbliniaat, maar zij constateerde een soortgelijk

beloop van de kromme ook voor de werking van een drietal des-

infectantia op vegetatieve vormen van bacteriën, met deze afwijking

alleen, dat tegen liet laatst de reactiesnelheid een afnemende was, in

stede van constant te blijven.

Zij is op grond harer proeven geneigd deze afwijking toe te

schrijven aan een verschil in resistentie tusschen de individuen van

uiteenloopenden onderdom in dezelfde cultuur. Er zouden als het

ware een oude en een jonge generatie naast elkaar bestaan, waar-

van de laatste het langzaamst afsterft. Een dergelijk verschil

in verband met den ouderdom bestaat bij sporen niet in die mate.

Van de door mij gepubliceerde krommen vertoont echter niet alleen

de staart, maar ook de kop een afwijking. Het beloop is hier,

afgezien nog van de incubatie, veel langzamer dan aan de formule

beantwoordt. Hoogstens het middengedeelte is er bij grove benadering

mede in overeenstemming.

Het wil mij intusschen voorkomen dat deze soort van onderzoekingen

zich nauwelijks voor een mathematische behandeling leenen.

Madskn &' Nvman b.v. bezigen gemiddelden, resulteerende uit drie-

tallen van gevonden waarden, welke 25 "
„ en meer van die ge-

middelden afwijken.

Een voorbeeld uit vele ')

:

gevonden: 193, in procenten van het gemiddelde; 74.5

330, ,, „ „ „ „ 127.4

254, „ „ „ „ „ 98.1

gemiddeld : 259 100

En wanneer men de cijfer?. \an Miss Chick wat meer van nabij

beziet, blijkt het daar al niet beter mee gesteld te zijn. Soms zijn

bij haar ook de waarnemingsfoulen zoo groot, dat, in stede van de

Ie vei'wachten gestadige afneming, hier en daar een toeneming van

het aantal overlevenden in \erloop van tijd gevonden werd ').

Het is bedenkelijk te achten zich, gelijk Madsen & Nyman doen, van

de bedoelde afwijkingen tusschen de proefondervindelijk bepaalde

getallen en de volgens de formule berekende af te maken door de

opmerking: ,,Weun man die grossen Versuchsfehler, die an dieser

•) Journal of Hygiëne 1908.

2| 1. c. Tab. XII.

'. 1. c. Tab. m en X.
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Art voii Uiitersuchuiigen kleluMi, m l'.fiiiicht niiiimt, ist (tie üebereiii-

stimimnig eine recht gute". Men kan wel een lijn tnissclien een

aantal experimenteel bepaalde punten doorti'ekken, liet eene punt

links, een ander weder reclits latende liggen, maar wanneer, zooals

hier niet zelden het geval is, de afwijkingen van den regelmaat aa,n-

zienlijk zijn, verkrijgen fantasie en wiliekeui' toch een te groote

speelruimte om vertrouwen te wekken in de jinstheid eener aldus

geconstrueerde kromme.

Aangezien mijn uitkomsten niet goed overeenstemden met die der

genoemde onderzoekers, en dit verschil mogelijkerwijze daarop kon

berusten dat het afsteiven der microben door hitte werd teweegge-

bracht en niet door chemische middelen, heb ik het onderzoek in

deze richting uitgebreid. Daarbij werd weder gewerlït met l»acillus

coli communis, een niet sporen vormende bacterie, terwijl als desin-

fectans phenol werd gebezigd in een concentratie van hoogstens 1 °/o,

meestal slechts Va 7o- Het gebruiken van hoogere concentraties zon

het afstervingsproces zoo snel doen atloopen, dat de tijd voor een

voldoend aantal bepalingen te kort zou schieten en o. a. het incubatie-

stadium, indien al bestaande, licht aan de waarneming zou ontsnappen.

Ten einde geen groote verschillen te iiebben tusschen de individuen

en dus de verhoudingen zoo weinig mogelijk gecompliceerd te maken,

werd in den regel een versche, slechts enkele uren oude, bij 37^ ge-

broede (bouillon-)cultuur voor de proeven genomen, die zelve ook weder

door overenting uit een versche cultuur was verki-egen. Om dezelfde

reden werd de cultuurvloeistof langzaam heen en weder bewogen

in een eigenaardig daartoe ingericht kweekbuisje, dat in een door

een uui-werk bewogen apparaat in de broedstoof geplaatst was. Op
die wijze verkeerden alle individuen onder zoo\eel mogelijk gelijke

kvveekingscondities en was de kans grooter o|» gelijkmatigheid in de

uitkomsten der proeven.

Alvorens de cultuur voor de proef te bezigen, werd zij gecentri-

fugeerd om er de mogelijk daarin aanwezige bacteriënklontertjes,

welke om voor de hand liggende redenen storend zouden werken,

uit te verwijderen. Verder werd zij sterk (± 1000 Jiiaal) met phj-

siologische keukenzoutoplossing verdund. Van de onverdunde bouil-

-loncultunr zou men, ten einde niet te veel bacteriën uit te zaaien,

zoodanig kleine monsters moeten nemen, dat bij het afmeten hiervan

oravermijdelijk relatief te groote fouten zonden gemaakt worden.

Het vat met de verdunningsxloeistof, met de gevvenschte hoeveelheid

van het desinfectans bedeeld, bevond zich reeds te voren op tem-

peratuur gebracht in een waterbad met toluolregulator en automatische

roerinrichting. Na de enting met de bouilloncultuur werd het mengsel
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voortdurend door een glazen roerder in beweging gehouden, ten einde

liet desinfectans zoo gelijkelijk mogelijk op alle kiemen te doen werken.

Aangezien liet er op aan komt, snel aclitereeu en precies op tijd

de monsters te nemen, werd hiertoe gebruik geniaaki van een bizonder

soort pipetten, die zich bij indompeling automatisch tot de gewenschte

hoogte vullen, zoi)dat hel tijdroovende afmeten vermeden werd. De

monster.s werden in Pi'/rKi-schalen overgebracht en uitgezaaid in ge-

smolten, licht alkalisch reageerende voedingsagar. De kweeking

geschiedde bij 37°. Het met de monsters mede in den voedingsbodem

overgebrachte phenol werd door het alkali gebonden en stoorde,

ook omdat de hoeveelheid betrekkelijk gering was, de ontwikkeling

der kolonies niet, gelijk uit controleproeven bleek.

Bij de grapliisclie voorstelling van de uitkomsten der proeven is

vooi" de gemakkelijke onderlinge \ergelijking steeds uitgegaan van

een aantal van 10(30 levende kiemen en zijn de e.xperimen teel ge-

vonden waarden dienovei'eenkomslig herleid.

Zooals uit de figuren blijkt, is de typus der ,,krnminen van o\er-

levenden" bij onze desinfectieproeven met phenol geheel gelijksoortig

met dien, welke bij afsterving door hitte gevonden werd ; duidelijk

is de \ \orm er weder in te herkennen.

Bac. coli

1000
900
800
yoo
600
soo
AOO
300
ZOO
100

o

ra
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de desinfectie geschiedde, waren in alle uevallen dezelfde en tocli

werden ineerendeels zeer niteenloopende krommen verkiegen.

Dit maakt dat hij een materiaal als liet onze de uitkomsten van

de eene proef niet zonder meer met die van een andere kunnen worden

vergeleken, tenzij beide met hetzelfde k^veeksel en omstreeks den-

zelfden tijd genomen zijn. Strikt genomen zijn dus parallele proeven

noodig, wanneer men den invloed van den eenen of anderen factor,

zooals de concentratie of de temperatuur, op den gang van het proces

wil bestudeeren.

Madsen &• Xyman en ook Miss Chick leiden uit liuinie waarne-

mingen af dat de invloed der genoemde factoren zich eveneens in

formules la<it uitdrukken. Zoo zou de bekende formule van Akkhemus,

waarin de lietrekking tusschen temperatuur en reactiesnelheid is

aangegeven, oik in deze materie gelden. Het komt mij om reeds

genoemde redenen voorzichtig voor, hen niet op dien weg te volgen.

Daarom zij ten aanzien van de bedoelde punten dezerzijds zonder

nader commentaar verwezen naar de figurpn 2 en 3.

Wiskunde. — De Heer Korteweg biedt eene mededeeling aan van

den Heer L. E. .1. BRorwER : „Over é('n-i'i'ndu/rlii/(', continue

transfon»atie-'< ran oii[ierrhikli'n in zichzelf".

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Scholte).

We beschouwen in deze mededeeling een willekeurig oppervlak,

dat in den zin der analysis situs gelijkwaardig is met den bol,

m. a. w. dat één-éénduidig, continu beeld is van den bol. We onder-

werpen dat oppervlak' aan een geheel willekeurige één-éénduidige,

continue transformatie in zichzelf, en onderzoeken of dit mogelijk is,

zonder dat ten minste één punt op zijn plaats blijft.

Ter verduidelijking van de voorstelling beelden we het oppervlak

één-éénduidig en continu af op een Cartesiaansch vlak ; het oneindige

daarvan maakt dan natuurlijk een uitzondering, doordat er de con-

tinuiteit wordt gestoord, en doordat het in zijn geheel beantwoorden

moet aan een enkel punt ; daarvoor kiezen we een punt, dat hij de

transformatie niet invariant blijft.

In het Cartesiaansche vlak duiden we de punten der ongetrans-

formeerde figuur aan door ongeaccentueerde lettei's, de overeen-

komstige punten der getransformeerde figuur door gelijke geaccen-

tueerde letters. In het bijzonder het oneindige wordt aangeduid door

H en A'

.

We construeeren nu in de ongetransformeerde figuur het systeem

der cirkels om A' als middelpunt. Deze gesloten krommen k liggen
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buiten elkaar, breiden zieli uit van K naar H, en tot elk dier

krommen wordt zoowel door de er aan voorafgaande, als door de

er op volgende (jelijkiDatig (jcconr&rgci'rd ').

In de getransformeerde figuur beantwoordt liieraaii een systeem

van enkelvoudige ijeslofen In-oinini'ii ") /', die, binnen elkaar liggend,

zicli samentrekken \an A'' naar //', terwijl weer tot elk der krom-

men k' zoowel door de er aan voorafgaande, als door de er op

volgende gelijkmatig wordt geconvergeerd.

We beschouwen nu, uitgaande van A', en eindigend in H, telkens

elke kromnip Zv te zamen met de coi-resjjondeerende kromme k'.j,;

hierin steil ti den straal van den cirkel ky_ voor.

We zullen aannemen, dat de transformatie in het oppervlak de

indicatrix invariant laat ; bij elkaar behooren dan in k en k' tegen-

gestelde omloopszinnen.

Voor waarden van u beneden een zekere grens a.^ ligt k biimen

/•'; vanaf een zekere waarde «, ligt echter k' voordurend binnen k.

Tusschen n^ en a^ kunnen waarden liggen, waarvoor de binnenge-

bieden van k en k' geheel buiten elkaar liggen ; die hebben dan

een bovenste grens it^, gelegen tusschen «, en n,.

Tusschen een zekere onderste grens ff„ (<lie, zoo «. bestaat, met «2,

en anders met «, samenvalt) en een bovenste grens u^ moeten mi

k eti k' elkaar voortdurend doorkruisen.

Vallen «„ en m, samen, dan ook k.,_^ en k'y,„ , en op deze kromme
liggen, daar voor de transformatie tegengestelde omloopszinnen cor-

respondeeren, twee voor de transformatie invariante punten.

We rekenen nu verder dat «„ en a^ niet samenvallen. Dan stooten

ko^ en k'.^^ in een of meer punten of bogen tegen elkaar aan, zonder

elkaar te doorkruisen, terwijl ze verder hetzij buiten elkaar liggen,

hetzij ky,^ geheel ' binnen /?'y„ ligt. In het eerste geval wordt zoo één

gebied, in het laatste geval een of meer gebieden 7^,, bepaald, die

buiten ky_„ en binnen k'y^ liggen.

We kunnen nu op de volgende wijze voor een zeker segment

van waarden a, beginnend bij a„ en eindigend bij ny , telkens onder

de door ky en k'y bepaalde gebieden een gebied V;, uitkiezen, liggend

buiten ky en binnen k'y, zoodanig dat tot de grens van elk 7^ door

de grenzen der volgende 7a's \'an binnen gelijkmatig geconvergeerd

wordt, en het gebied fy zich op deze wijze voortdurend samentrekt,

totdat het bij «/. verdwijnt, en zijn grens overgaat in een enkel

punt of enkelvoudige kurvenboog.

1) ScHOENFLiES, Jaliresbcr. d. D. M. V. XV, p. 560.

=) iil, Matheni. Ann. 62, p. 3C5.
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We kiezen daartoe in 7^„ een willekeurig punt, en kiezen y^, in

den vervolge steeds zoo, dat dit punt er binnen ligt ; dit zal mogelijk

zijn tot aan een zekere waarde «'; we gaan echter slechts tot en

met V, («o -|- (('; = tt". Vervolgens kiezen we binnen het zoo bepaalde

gebied 7^" een willekeurig punt, en voor waarden van «, volgend

op «", 7a zóó, dat dit laatste punt er binnen ligt ; is dit mogelijk

tot aan 70, dan gaan we tor. en met 7, {(t" -\- «(')) = «("-', en zetten

dit proces op dezelfde wijze \'Oort, tot het na een aftelbaar aantal

schreden ten einde voerl.

Deze reeks van 75,'s kan in het algemeen op verscliilleiKlc wijzen

worden gekozen ; de waarde aj.- , waarbij ze eindigt, ligt dan óf

vóór «„ óf valt samen met « .

We gaan nu zulk een reeks van gebieden 7,^ nader beschouwen,

en onderstellen, dat van <(„ tot en met e. op de kromme k.^ resp. k'u

geen invariant punt gelegen is.

Loopen we de grens van een gebied 7^ tegen de wijzers om, dan

bestaat die afwisselend uit bogen of punten, die tot k^, en k'x beide

behooren, en die we deelöof/en (welke natuurlijk afgesloten zijn) resp.

deelimnten zullen noemen, uit (niet afgesloten) alleen tot ^v behoorende

bogen, die we hiniienhoyen van hx, en uit alleen tot k'^, behoorende

bogen, die we blnnenhogen uan A,''y. zullen noemen. Met den genoemden

ondoop van y-j- correspondeert een volgorde der biJinenbogen van /,v.,

behoorend bij een ondooj) van kj inft de wijzers, en een volgorde

KiK l.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVII. A". 1908/9.

48
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der biiinenbogeii van k^, behooreml bij een omloop van kj. tegen

de wijzers.

Het niet tot de deelbogen, deelpnnten en binnenbogen behoorende

gedeelte van k.^ resp. h'.j, bestaai nit (niet afgesloten) bogen, die we
bidtenhogen van kx resp. k'x zullen noemen. Tusschen de eindpunten

van een binnenboog van /^ loopt een buitenboog van /.V, en reciprook.

Elke binnenboog van kx omsluit met de correspondeerende bui ten-

boog van k'x een gebied, dat binnen k^, en binnen k'^, dus buiten

r. ligt.

Elke binnenboog \an k'u omsluit met de correspondeerende buiten-

boog van ^^ een gebied, dat buiten k^, en buiten k'^, dus eveneens

buiten y^ ligt. Hierop maakt echter één binnenboog ^an k'^ een uit-

zondering: deze omsluit met de correspondeerende buitenboog van

kx een gebied, dat het geheele binnengebied van ^v. en ook het gelieele

gebied y» als deel bevat.

We beginnen nu den omloop van y» tegen de wijzers ergens op

dien specia/en binnenboog \an k'^: dan krijgt daardoor bij dien

omloop de rij der deelpnnten en deelbogen, of", zooals we haar ook

zullen noemen, de /•/'/ der elementen van y^, een eerste en een laatste

element.

Dieno\ereenkomstig zijn in fig. 1 (die nog bijzonder is in zooverre

de elementen èn alleen als deelpnnten èn slechls in eindigen getale

optreden) de elementen van 1 tot en met 8 genummerd.

We beschouwen al die deelpunten eu deelbogen als elementen van

ku en bepalen hun beelden op k'x. Daarna denken we elke imiten-

bnog onder behoud van zijn begin- en eindpunt door een één-éénduidige

continue afbeelding langs de correspondeerende binnenboog gelegd,

waardoor ook alle beelden der elementen van y^ op zijn grens komen

te liggen, en onderzoeken voor elk element van y^,, of het bij den

omloop der grens van y-< tegen de wijzers bij zijn beeld op k'^ vóór

of achter is'). (Dat een deelboog in zijn geheel óf voor óf achter is,

volgt uit de afwezigheid van een invariant punt.) Een element van

de eerste soort geven we het teeken d : een van de tweede soort

het teeken p. Deze teekens zijn ondubbelzinnig bepaald, behoudens

1) Hel boogverschil tusschen een element en zijn beeld is weliswaar slechts op

een geheel aantal omloopeu na bepaald ; een bepaalde keuze voor een der elementen

brengt echter een bepaalde keuze voor alle mee. We kunnen liet daarbij zóó in-

richten, dal hel voor alle in absolute waarde kleiner dan een omloop is, en wel

kan dat öf op één öf op twee manieren. In het eerste geval is ondubbelzinnig

bepaald, welke elementen bij hun beelden vóór, en welke achter zijn. In het

tweede geval kunnen zij naar willekeur alle als vóór, of alle als achter hij hun

beelden worden beschouwd.
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het geval, dat alle elementen hetzelfde teeken zonden moeten krijgen

:

dan kunnen we daarvoor zoowel p als d nemen.

We verdeelen nu deze elementenrij naar opvolging in zoo uitge-

breid mogelijke groepen, die elk slechts gelijke teekens bevatten;

vóór het eerste en na het laatste element van elke groep liggen dan

kri en kr, buiten elkaar gedurende kurvenbogen, wier uitgebreidheid

niet onder zeker minimum daalt

Ligt zulk een groep tnsschen twee biiinenbogen van dezelfde kromme,

dan noemen we haar een eücn. groep, eii stellen haar voor door

twee teekens; ligt ze tnsschen twee binnenbogen van verschillende

krommen, dan noemen we haai' een oneven groep, die we voorstellen

door één teeken.

Het aantal der groepen moet noodzakelijk eindig zijn ; zoo behoort

dus bij elke .( een teekeiwij, die een even aantal teekens p of <l

bevat, waarvan niet meer, dan twee gelijke op elkaar \olgen.

Onderstellen we nu vooreerst, dat voorzekere waarde er, de kromme

k'-xi in de onmiddellijke nabijheid van elk der deelpunten en deel-

bogen punieu aan beide zijden \aii la.^ bezit. Ter weerszijden van

zulk een waarde «, bestaat dan een segment van waarden van «, bij

elk van welke dezelfde teekenrij behoort, als bij u^. Immers wanneer

daar n tot a^ convergeert, convergeert de verzameling der bijbehoo-

rende deelpunten en deelbogen gelijkmatig tot de tjeheele bij <t, be-

hoorende elementen verzameling.

Beschouwen we vei'volgens waar-

/ y"^ den ^'.^, waar in de onmiddellijke

'"<*-. / nabijheid van die elementen, die

niet de zooeven genoemde eigenschap

t^
^~^'^ ^^^ bezitten, de grens van y^, uitsluitend

^
tot /.;,,, of uitsluitend tot ^'„, be-

hoort (zie tig. 2). Voor voldoend

weinig van «i verschillende waarden

Fig. 2. « verschilt dan de bijbehoorende

elementenverzameling gelijkmatig onl)e[)aald weinig van een gedeelte

der bij «, behoorende elementenverzameling (welk ijedeelte voor

verschillende n's verschillend kan zijn). In zulk een gedeelte kunnen

echter alleen oneven groepen onvertegeuwoordigd zijn, en verder

woid^n tot dat gedeelte behoorende even groepen dooi' even groepen

en oneven groepen door oneven groepen benaderd.

Voor de beide beschouwde soorten van waarden <(, wordt dus

binnen een zekere omgeving elke teekenrij uit de bij «, behoorende

verkregen door uitlichting van een zeker aantal paren van gelijke

opeenvolgende teekens.

48«
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We zullen nu onder de (jereJuceerde van een gegeven teekenrij

verstaan die, welke er uit wordt verkregen, door zoo lang telkens

weer een paar van gelijke opeenvolgende teekens te schrappen, tot

dat verder onmogelijk is. ') Zoo is b.v. van

p d p d d p d ji p
de gereduceerde teekenrij

We kunnen nu onze resultaten betreffende de beide beschouwde

soorten van waarden «i als volgt samenvatten :

Voor elk dezer waarden a^ is binnen een zekere omgeving de ge-

reduceerde teekenrij invariant.

We moeten nu nog een derde soort van waarden «, onderzoeken,

namelijk die waarvoor deelpunten optreden, in de onmiddellijke

omgeving waarvan hj^ en k^^ elkaar niet kruisen, terwijl de grens

van
y^i

ter eener zijde van dat deeipunt tot ^^j , (er anderer zijde

tot k'rj,^ behoort.

Zulk een deeipunt kan eindpunt zijn van een terugJoopende boog,

d. w. z. van een boog, waarlangs k^^^ en /t'a, samenvallen, maar in

een richting, die voor een van beide wel, voor de andere niet met

den omloopszin van
y^i

overeenkomt.

We bepalen ons nu eerst tot zulke waarden k^ der derde soort,

die bij alle haar als zoodanig kenmerkende deelpunten die leriig-

loopende boog bezitten, en wel zóó, dat in de onmiddellijke nabijheid

daarvan ku^ en /-•'«, aan beide kanten

van eikaar komen. (vgl. fig. 3, waar

P Q het terugloopend segment is, en

links van F de krommen L^-^ en k'^^

kunnen worden gecenseerd, zich naar

P toe een oneindig aantal malen om
elkaar heen te slingeren).

Voor voldoend weinig van «j ver-

schillende waarden « verschilt dan de

bijbehoorende elementenverzameling

gelijkmatig onbepaald weinig van de som van een gedeelte (met

dezelfde eigenschappen als voor waarden «, van de tweede soort)

der bij «i behoorende elementenverzameling en een gedeelte van den

Fig. 3.

1) Dat deze gereduceerde teekenrij ondubbelzinnig bepaald is, blijkt b.v. als volgt:

Laat in een plat vlak met rechthoekig coöixlinatenstelsel p beteekenen : half-

draaiing om het punl (+ 1,0) en d: halfdraaiing om het punt (— 1,0), en

laat een willekeurige teekenrij voorstellen het product der door de teekens aan-

geduide operaties. Verschillende gereduceerde teekenrijen geven dan verschillende

resultaten, en een willekeurige teekenrij is met haar gereduceerde aequivalent.
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terugloopenden boog. Wegens liet ontbreken van een invariant punt

op dien boog moet dus ook hier weer binnen een zekere omgeving

van «1 de gereduceerde teekenrij met die van «, overeenkomen.

Er blijven nu nog over die waarden «j der

derde soort, waarvoor haar als zoodanig ken-

merkende deelpunten optreden, die oigeen terug-

loopenden boog bezitten, of een zoodanigen, dat

in zijn onmiddellijken nabijheid de krommen

krj.^ en k'ni slechts aan één kant van elkaar

liggen. (Zie fig. 4).

We zien hier gemakkelijk in, dat het bewijs

voor de in variabiliteit der gereduceerde teekenrij

c< nu wél doorgaat voor een op «i volgend, maar

Fig. 4. niet meer voor een aan «, voorafgaand segment

van waarden u.

We kunnen echter in dit uitzonderingsgeval het gebied
7-<i

opvatten

als deelgebied van een gebiedsrij GrJ^, waarvan het karakter is dat

van een niet in het uitzonderingsgeval verkeerend gebied y», op

wiens grens in een of meer punten of bogen een binnenboog

van Xjo, en een binnenboog van i'^, elkaar raken, zonder elkaar te

doorkruisen. Een voorbeeld hiervan geeft fig. 5, waar -/a, zich met

y'ai en y"ct^ tot de bedoelde gebiedsrij Ga^ vereenigt.

Fig. 5.
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Op dezelfde wijze als voor een gebied y^, kunnen we voor een

gcbiedsrij G^ de teekenrij en de gereduceerde teekenrij definieeren.

A^oor aan (t^ voorafgaande, tot «j convergeerende waarden van «

convergeert nu de grens van y^ gelijkmatig to*: die van G^^, en

iwor een zeker aan «^ cooni/i/'i'tnd segment van iraarden a is de

gereduceerde teehenrij, die bij y.jL behoort, dezelfde als die hij Gu, behoort.

Ons doel is nu, te bewijzen, dat men de reeks der gebieden •/^ in

elk geval z()ó kan kiezen, dat voor geen dier gebieden de geredu-

ceerde teekenrij p d wordt.

Stooten k^ en k'.^ van buiten tegen elkander aan, dan hebben we

voor 7^,^ slechts één keus, waarvoor de teekenrij is p p (of d d), en

de gereduceerde teekenrij 7iid, dus niet p d.

Ligt k
,
geheel op of binnen k'y^ , dan is er onder de daar moge-

lijke keuzen van gebied y^^ zeker een, waarvan de teekenrij is, hetzij

pp, hetzij dp, en de gereduceerde teekeni-ij hetzij //^//, hetzij f/ ^>, dus

weer tiiet p d.

We kunnen dus in elk geval zorgen, dat voor •/:<„ de gereduceerde

teekenrij niet p d is.

We vervolgen nu de reeks der -/„'s volgens de daarvoor gegeven

methode op willekeurige wijze, totdat na zeker eindig segment van

waarden « er op deze wijze een eerste n komt, waarvoor de gere-

duceerde teekenrij verandert. We hebben daar dan zeker te doen

met een «, die in liet uitzonderingsgeval verkeert, en die we noemen

«u, . We hebben daar dan een G^ , die zich splitst in meerdere ge-
'

lil

bieden •/:• , en met elk van deze kunnen we de reeks der y^'s
- "1

voortzetten. We weten, dat de gereduceerde teekenrij \an G^ niet
"1

p d is, en zullen laten zien, hoe daaruit volgt, dat \ oor minstens

één der y^ 's de gereduceerde teekenrij niet p d is.
«1

Daar we een splitsing van (r^ in meerdere y^ s door raking in

punten of bogen altijd kunnen herleiden tot splitsingen in twee y^'s

door raking in een enkel i)unl, behoeven we slechts te toonen, dat,

zoo in het laatste geval heide deelgebieden y^^ de gereduceerde

teekenrij p d bezitten, ook 6^^ diezelfde gereduceerde teekenrij moet

hebben.

Zij daartoe in tig. 6 R het aanrakingspunt, dat de splitsing teweeg-

brengt, 1 het deelgebied, wiiarvoor bij den aangenomen omloopszin

de grens in 7^ overgaat van k^ op k'-x ; in II gaat ze dan in R over

van ka op X.a-

Op de grens van / zijn dan twee elementen P^ en P„ aan te

wijzen, wier heelden op ^'^ liggen tusschen P^ en Pj.
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Fig. 6.

Evenzoo op de grens van II twee elementen Q^ en Q,, wier

beelden op k'^, liggen tusschen Q, en Q,.

Pi kan niet met R samenvallen ; immers dan zon bij een omloop

van de grens van Gj, als geheel blijken, dat de elementen van 7/
hun beelden op k':^ hadden op een enkele bnitenboog ten opzichte

van II.

Evenmin kan Q„ met R samenvallen.

Nn ligt het beeld van R op k'-j, liisschen P^ en Q^, dus binnen

den boog P, R zoowel als binnen den hoog R Q„ van ^'k. R krijgt

dus voor het gebied / het teeken d, en voor het gebied II het

teeken p
We moeten nu drie gevallen onderscheiden : de specinle hinnen-

boog vcni k'oc treedt n.1. als zoodanig op of in /, óf in //, óf in geen

van beide (het laatste, als hij R bevat). Het verdere bewijs voeren

we alleen door \oor het eerste geval : de beide andere laten zich

analoog behandelen.

Door het punt A' wordt dan de teekenrij van Gr gebroken in drie

op elkaar volgende deelen, die we q. o en r noemen ; de teekenrij

van I wordt dan

o d T.

en die van II

p a.

Daar de reductie der teekenrij van II, dus van p n geven moet

p (l, moet de reductie van n geven d.

Door dus in een willekeurige teekenrij een (/ door <7 (e vervangen,

blijft haar gereduceerde teekenrij onveranderd.

Daar nu echter p d *}.f' gereduceerde is van de teekenrij van I,
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d. w. z. van q d t, is ze dat ook vaji q a r, d. \v. z. \an de

teekenrij van ö^, hetgeen we moesten aantooneii.

We kunnen dus y,^ zoo kiezen, dat zijn gereduceerde teekenrij

niet p d is, en kunnen vandaar uit de reeks der 7,^'s op willekeurige

wijze vervolgen, totdat na een zeker segment van waarden n voor «„^

op deze wijze de teekenrij voor het eerst zou veranderen. We kunnen

dan echter weer 7^ zoo kiezen, dat zijn teekenrij niet p d is, en op

deze wijze blij\en voortgaan. Wordt een «„ bereikt, als limiet der

«u's, dan kan, indien zifh ook daarvoor het uitzonderingsgeval voordoet,

dat op dezelfde wijze worden behandeld; men kan y-j. zoo kiezen,

dat zijn gereduceerde teekenrij niet p d is, en de reeks der y:<'s met

dezelfde eigenschap vervolgen tot een waarde «„ bereikt wordt.

De geheele rij der «„'s moet echter aftelbaar zijn, en ten slotte wordt

(tp bereikt, en een y-^ , wiens gereduceerde teekenrij niet pd is, dus

wiens teekenrij zelf ook niet p d is.

Aan den anderen kant moet van een y^,,, op wiens grens geen

invariant punt ligt, de teekenrij juist pd zijn. De aanname, dat van

en met »„ tot en met af geen invariant punt zou optreden, voert

dus tot een ongerijmdheid, en we hebben bewezen:

Stetaing 1. Ee)i éên-ééndiddiye, continue transformatie in zichzelf

met invariante indicatrix van een enkelvoudig samenhangend, tweezijdig,

gesloten oppervlak vertoont minstens één invariant punt.

Het boven gegeven bewijs faalt voor een transformatie met om-

keering der indicatrix: we kunnen integendeel aan de hand van dat

bewijs laten zien, hoe zulke transformaties gemakkelijk zonder in-

variant punt te cnnstruecren zijn.

Immers dan worden de krommen /j, en k'.^ in denzelfden zin door-

loopen, en met behulp van oen afbeeldingsprocëdé van Schoenflies ')

kiiimen we het zoo inrichten, dat ze voor alle waarden van tt tusschen

«o en «, slechts twee snijpunten bezitten, en dat ky_^^ binneii k'y^^ ligt.

Beschouwen we nu het tot h^ behoorende deel der grens van y.^, dan

toont fig. 7 hoe het beeld van dien boog kan beginnen zijn eind-

punten op de grens van y^. te hebben, maar dan later zijn eind-

punten van die grens kan terugtrekken, en verdei- er geheel buiten

blijven, zonder dat bij dien overgang een invariant punt behoeft op

te treden.

1) Mathem. Ann. 62, p. 819—324.



( 751 )

Fig. 7.

We foniiuleeien dus;

Stelling '2. Een réii-cénduidif/e, continue transfonnatie in zichzelf

niet omkeering der indicatrix van een enkelvoudig samenhangend,

tivee:ijdi(i, (/eslotcn oppervlak behoeft geen punt invariant te laten.

Een elementair l)ijzunder geval der stellingen J en 2 wordt geleverd

(luor eon bul in <l«' gewone ruimte, die voor congruente transformaties

in /.iflizeU' steeds, maar voor symmetrische transformaties in zichzelf

niet noodzakelijk een mvariant punt bezit.

In de formuleering van stelling 1 is de beperking, die in het

woord gesloten ligt, niet overl)odig : immers een gewoon Cartesiaansch

vlak heeft in een willekeurige translatie een één-éénduidige, continue

transformatie in zichzelf met invariante indicatrix, zonder invariant

punt.

Evenmin ligt in den tnkelvoudigen samenhang een overbodige

voorwaarde; iTïimers de gewone ring in de Euclidische ruimte heeft

in een willekeurige rotatie om zijn as een één-éénduidige, continue
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transformatie in zichzelf niet invariante indicatrix, zonder invariant

punt.

De beperking der tweezijdigheid kan echter worden opgeheven.

We kunnen namelijk de punten van een eenzijdig enkelvoudig

samenhangend gesloten oppervlak in één-tvveeduidige, continue cor-

respondentie niet die van een tweezijdig brengen; niet een indicatrix

op het eenzijdige oppervlak correspondeeren dan twee tegengestelde

indicatrices op het tweezijdige. Op grond van zulk een correspondentie

beantwoorden nu aan een één-éénduidige, continue transformatie in

zichzelf van het eenzijdige oppervlak twee zulke transformaties in

zichzelf van het tweezijdige ; en wel blijft bij een daarvan de indi-

catrix invariant, terwijl ze bij de andere omkeert. Daar bij de eerste

minstens één punt invariant blijft, blijft bij beide minstens één pun-

tenpaar, en bij de transformatie van het eenzijdige oppervlak minstens

één punt invariant.

Daar men verder bij die transformatie van het eenzijdige opper-

vlak niet kan spreken van invariant blijven of omkeeren der indicatrix,

kunnen we formuleeren :

Stelling 3. Een één-éénduidige, continue transformatie in, zichzelf

van een enkelvoudig samenhangend, eenzijdig, gesloten oppervlak laat

minstens één punt invariant.

Een elementair bijzonder geval van stelling 3 vinden we in een

willekeurige vlakke reëel-projectie\e transformatie, die minstens één

invariant punt vertoont.

Sterrenkunde. — De Heer E. F. van de Sande Bakhlvzen biedt

eene mededeeling aan van den Heer W. de ^iTt&v.
;
„Over de

periodieke oplossingen van een speciaal geval van het vier-

lichamen-vraag.stuk.'
'

(Mede aangeboden door den Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen).

Het bedoelde speciale geval is dat van een centraal-lichaam en

drie planeten of satellieten wier massa's klein zijn in verhouding

tot die van het centraal-lichaam, en die zich om dat lichaam bewegen

in banen, die alle in één en hetzelfde vlak liggen, terwijl de mid-

delbare bewegingen (in lengte) zich ongeveer verhouden als de getallen

4, 2 en 1. In de natuur vindt men dit geval bij de drie binnenste

der groote Jupiter-satellieten, wanneer de hellingen, de invloed van

den vierden satelliet en van de zon, en de afplatting der planeet ver-

waarloosd worden. De laatste beperking is overbodig, want de

in\loed van de afplatting verstoort de periodiciteit niet, zoolang
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slechts alle bewegingen plaats hebben in het vlak van den equator

der planeet.

Laten wij eerst de betrekking tnsschen de middelbare bewegingen

buiten beschouwing, en sporen wij de periodieke oplossingen van

het aldus algemeener opgevatte vraagstuk op, voor het geval dat de

massa's der satellieten nul zijn, dus voor het ongestoorde probleem.

Deze kunnen, naar analogie van Poincaré's classificatie voor het

drie-lichamen-probleem, worden gerangschikt in twee soorten. In de

oplossingen van de eerste soort zijn de (ongestoorde) banen der

satellieten cirkels, in die van de tweede soort zijn het KEPLKK'sche

ellipsen met willekeurige excentriciteiten.

De oplossingen van de eerste soort bestaan, wanneer de verscldllen

der middelbare bewegingen onderling meetbaar zijn, dus

1', — I's = /"'. ï'2 - »'3 = ?"'

waar p en q onderling ondeelbare geheele getallen zijn. Deze voor-

waarde laat zich ook uitdrukken door te zeggen, dat er tusschen

de middelbare bewegingen eene lineaire betrekking moet bestaan

van den vorm

«i-'i + ^v., -(- yi\ = O,

waar f., {i en 7 onderling ondeelbare geheele getallen zijn, die vol-

doen aan de betrekking

« + is -f r = 0.

De middelbare bewegingen laten zich dan brengen onder den vorm

l-j := Cj r — K \\ = C„ V — X Vj =: e, D — X,

waar c^, c^, c, weder geheele getallen zijn. Men heeft

a = c, — «3 [t "-- c, — c, Y = c^ — c^

P = (-'i
— f, 7 = "2 — «'s

Ötelt men verder

telt men den tijd van af het oogenblik eener conjunctie van II en'

III, en de lengtes van af de gemeenschappelijke lengte dezer satel-

lieten op dat oogenblik, dan heeft men

^3 = '^i^ — •'

K = '\^ - V

;., = c^r — V ^- K
nX, }- (j;., ]- y/, —K.

Na verloop van de periode

- _ '-^^

V

is het geheele systeem ni retrograde richting om den hoek >«7' ge-
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draaid, terwijl de relatieve standen der vier lichamen weder dezelfde

geworden zijn als voor / = 0.

Door eene redeneering geheel analoog aan de door Poincaré ') ge-

bruikte voor de oplossingen der eerste soort van het drie-lichamen-

vraagstuk, vindt men dat deze oplossingen periodiek blijven wanneer

de massa's kleine eindige waarden aannemen, onder de voorwaa-de

dat

/f = 0° of 180°.

Deze voorwaarde kan uitgedrukt worden door te zeggen, dat er

bij het begin der periode symmetrische conjunctie of oppositie der

drie satellieten moet zijn. ")

De redeneering waardoor het bestaan dezer oplossingen voor kleine

eindige massa's worxlt bewezen, gaat alleen dan niet door als

— = O of een geheel gelal

r

is. Dit uitzonderingsgeval komt overeen met het bekende uitzonde-

ringsgeval voor de periodieke oplossingen der eerste soort van het

drie-lichamen-pi"obleem.

In het geval der Jupiter-satellieten hebben wij

« = 1, ,i= — 3, y ==2, K= 180°

A, = 4t — t' + 180°

;i, =:= 2t — v

^, = T — V

r =z X, — X, V ^ X^ — 2 A,

Een bijzonderheid van het -lupiter-systeem is, dat v klein is in

vergelijking met t. Men heeft n.1. benaderd (in graden per dag)

1' = 51°.0571

X = O .7395

Deze omstandigheid maakt, dat de beweging ook opgevat kan

worden als eene periodieke oplo.ssing van de tweede soort.

De oplossingen van de tweede soort van het ongestoorde probleem

zijn die waarvan de excentriciteiten willeiceurig zijn en de middelbare

bewegingen (niet alleen hunne verschillen) onderling meetbaar. Men
heeft dus hier x = 0.

Zijn de massa's niet nul, dan kunnen ook deze oplossingen perio-

diek blijven. In de gestoorde beweging moet men dan onderscheiden

de middelbare beweging in lengte en in anomalie. Zij

1) Les methodes nouvelles de la mécanique céleste, tome I, § 40.

2) Zie ook Les methodes noKvelles, t. I. § 50.
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li =r w,- i -(- l;„ de middelbare anomalie,

Xi ^=Vit -\- Ai, , , lengte.

Als JT, de lengte van het pericentrum is, heeft men dus

;., r= Il 4- 3Ti

r, = Ui A ni = c,- V
<H

Zoekt men nu de voorwaarden dat de oplossing periodiek blijft

voor kleine eindige massa's, dan vindt men ten eerste weer dat er

symmetrisolie conjunctie moet zijn bij het begin der periode, d.i.

voor t = O. De hoeken

^.0 /.„ ^,0

moeten dus alle 0° of 180^ zijn. Een der hoeken /jo (b.v. l,„) kan

door keuze van het beginpunt van telling van den tijd willekeurig

^ 0° of J80^ gemaakt Worden. Er blijven dus 4 hoeken over, die

elk twee waarden kunnen iiebben, en er zijn derhalve 16 denkbare

combinaties.
f o

Was nu - ' = O, dan zou na de periode 7'= — alles tot den-
dt

'

r

zelfden toestand zijn teruggekeerd, evenals in het ongestoorde probleem.

djii

Voor de periodiciteit is het evenwel voldoende als , over eene^
dt

geheele periode geïntegreerd, voor de drie lichamen dezelfde waarde

heeft. Men heeft dus behalve de symmetrie-voorwaarden nog de

voorwaarden :

f T T
/dm C dn, C (l^,—^ d« =: ^^ dt— \ —^ dt=-xT

dt J dt J dt
(1)

Na atloop der periode is dan het geheele systeem gedraaid om den

hoek — -^ T, evenals bij de oplossingen der eerste soort. De middel-

bare bewegingen in lengte zijn dezelfde als bij de oplossingen der

eerste soort, n.1.

l); = Ci r — X,

terwijl de middelbare bewegingen in anovialie streng onderling meet-

baar blijven 'j.

Ik bepaal mij nu verder tot het speciale geval van het Jupiter-

systeem, d. i.

') De oplossingen vertoonen eenige overeenkomst met de door Schwabzschild
onderzochte (A. N. 3506). ScHn'ARzscHn.D behnndelt echter alleen het geval van
twee planeten, waarvan de eene eene oneindig kleine massa heelt, en eene excen-

tricileil, lei wijl de baan der ;aideie planeet, die niet j^estoord wordt, cirkelvormig is.
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c,=4 , c, = 2 . c, = 1.

Voor het algeraeene geval gelden soortgelijke resultaten die ik hier

echter niet nader wil onderzoeken.

Bovendien beperk ik mij tot kleine exentriciteiten, het eenige geval

dat voor de praktijk van onmiddellijk belang is. Of de voorwaarden

(1) ook oplossingen met groote excentriciteiten toelaten is zonder

nader onderzoek niet te beslissen.

Onder deze beperkingen vinden wij dat van de 16 combinaties, die

aan de symmetrie-voorwaarden voldoen, .slechts 4 aan de voorwaarden

(1) voldoen. Deze laten zich groepeeren in twee paren, een met

positieve en een met negatieve x. Vormt men dan de grootheid

;., _ 3 /., + 2 ;., = ^
dan blijkt verder dat van elk paar de eene oplossing K^= O' heeft,

en de andere /r=180°. Van deze vier oplossingen is alleen die met

positieve y. en A':^ 180"' (het in de natuur voorkomende geval) stabiel.

Deze oplossingen sluiten zich dus aan weerszijden van het uitzonde-

ringsgeval X ^ O aan bij de twee mogelijke oplossingen der eerste soort.

In de oplossing der eerste soort is de ongestoorde baan cirkelvor-

mig, de gestoorde vertoont eene
,,groote ongelijkheid" met het

argument c,t. In de oplossing der tweede soort vertoont zich deze

ongelijkheid als middelpuntsvergelijking. ') Met de voorwaarde, in

het geval der eerste soort, dat de ongestoorde excentriciteiten nul

ijn, stemt voor de tweede soort overeen de voorwaarde, dat dez

excentriciteiten niet willekeurig zijn, doch uit de vei gelijkingen (1)

bepaald moeten worden. Als y. in beide gevallen dezelfde waarde

heeft, zijn de twee oplossingen geiieel equivalent.

Om nu deze oplossingen volgens de theorie \an Poinc.\ré te bestu-

deeren moeten de voorwaarden der periodiciteit

* =j ^

T
-JE;

dt=zO

opgesteld worden, waar voor E; beurtelings. elk der elementen van

het .\vsteem moet genomen worden. Noemt men verder j^, de kleine

correctie, die aan de waarde, die Ei (voor / ^ 0) in de ongestoorde

baan heeft, moet toegevoegd worden, opdat de gestoorde baan perio-

diek blijve, dan moeten verder de wortels der vergelijking

1) Bij de integratie volgens de klassieke methode treedt zij op als eene storing

der excentriciteiten en pericentra.

Behalve deze , groote" ongelijkheid zijn er natuurlijk nog tal van andere wier

argumenten veelvouden zijn van r, die in beide soluties gelijkelijk optreden.
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De vergelijkingen blijven dan den kanonieken vorm behouden ').

Bij het vormen van de vergelijkingen if;,- = O zijn van de storings-

functie R alleen die termen noodig, die bij integratie over eene

geheele periode niet verdwijnen, d.i. diegene in wier argumenten de

middelbare anomalieën öf niet voorkomen, óf alleen in een der twee

combinaties

/ = /, — 2 /, l' = L — 2 l,,

waarvan de middelbare bewegingen nul zijn. De constante term zal

in het volgende niet gebruikt behoeven te worden. Van de andere

hebben wij alleen de termen van den laagsten graad in de excentrici-

teiten noodig. Stelt men nog

•Tl — ^, = Hl — .'/, = to

^^ — -^z ^ ih = ">''

dan kan R vervangen worden door :

E' — "h^
{
— Ae, cos (l + 2w) 4- Be^ cos (l -f to)

j +

.^'!h^l_.Ae,<-os{l' + 2w')^Bs,cos(l' + to'}\ ... (3)

Hier is gesteld

A = a (4 .-1(2) -f A,(^

2

V aa

waarin de symbolen ^^, de gewone beteekenis hebben (Leverrier,

Annales de Paris, tome 1, pag. 260, 262), en berekend moeten worden

voor de waarde

De coëfficiënten A en B worden dan zuivere getallen, waarvoor

ik vind

A = + 2.381

B=-\- 0.964

Verder is gesteld

-k"
Li-Hi .

1

=z. sin — g)i
2 Li 2

dus benaderd

11 Deze integraal blijfl bestaan als met de afplatting der planeet rekening wordt

gehouden, mits de beweging plaats heeft in hel vlak van den equator. Daar ook

du bLuriiigbfunctie, voor zoover zij hier noodig is, onveranderd blijft, blijven alle in

het volgende afgeleide conclusies voor dit geval hunne geldigheid behouden.
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1

Men vindt dan voor de differentiaal-quotiënten van R' -.

dB' 2[/'^i dB' cos<pi 1 dB'
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/„ = (/, - 2 IX = « l\ = (^ - 2 IX = «'

W» — (-T, — ^,)o = t^ f'j'o = (•^3 — -Ta)» = .^'.

(waar het suffix O de ongestoorde waarde aanduidt, of ook de ge-

middelde waarde over eene gelieele periode in de periodieke oplos-

sing), dan is (4) voldaan, als ieder der hoeken

a ,
«'

, ^ ,
ji'

een der twee waarden O"" of 180° heeft.

Is aan deze \'Oorwaarde voldaan, dan mag men in de differentiaal-

quotiënten van R' (na de differentiatie) de hoeken l, l', to, cd' door

«, «', j3, j3' vervangen.

Voor de ontwikkelingen der functies i^\ , . . . \l\ naar machten

der ^'s vinden wij

ö'iï' O^R'
, ^ O^R'

I termen van
'^'' - ^ j'*«

dl,'
+ '^'

d/,d/,
+•••• + '*"

ö^ö,/, i
+ hoogere orde

en analoge formules voor if',, il'j, i|% en ^\. Verder blijkt gemakkelijk

i}\, = I ,ï, + termen van hoogere orde

en evenzoo if'j en t|'s . Deze vergelijkingen gesen ,ii = ji, ^^ ^, -= O,

d.i. de middelbare bewegingen in anomalii' {n;) blijven onveranderd.

Ten slotte hebben wij

T
rdR' dR' dR'

dR' dR'

De vergelijkingen \^\ = i|'n, = O zijn derhalve equivalent met de

voorwaarden (1), daar

ƒ
T
d:ti dR'

dt d.Ti

Uit de waarde (1) van R' volgt gemakkelijk lals men nog bedenkt

dat m-'^ii =^ m = c,y {c, =^ 4, c\ =: 2, c, =r 1) en r7'= 2.t)

T
a, A

?«j cos a.
1 rd:r,

Si, = — —-dt =
' 2nJ dt

o

T
1 f d:T, 1

I
^ «. -'l

2jtJ dt 2
I

E, a, f

j
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drr.
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Natuurlijk is dit slechts een ruwe beucadering, daar de hoogere

machten van 6/ verwaarloosd zijn. In het Jnpiter-systeem is (zie deze

Verslagen, Maart 1908')) 6,/f, = 6.77.

Stelt men verder

»ij m,

rWj ?«,

dan vindt men, voor de oplossingen (6) en (16), uit ip^^=zQ

e, B B~2a,A

Telt men de lengtes van af het apocentrum van III en den tijd

van af den doorgang van III door dit apocentrum, zoodat voor i = ü

jr, ^ 180', /, =: 180\ ;., = 0°, dan vindt men voor oplossing (6)

voor ƒ =: O :

.T, = 0° jr, =: 180
"

/, = O /j = O

;i, = O x^ = 180

A' = Ai — oX„ + 2A5 = 180°

en X is positief: de middelbare beweging in lengte is kleiner dan

die in anomalie. Dit is het in de natuur \oorkomende geval.

De oplossing (16) heeft

^, = 0° .T, = 180°

l^ = 180 /, = 180

A, = 180 X,= O

^=180° X negatief.

Het bestaan der oplossingen (2), (7), (12"; en (13) hangt at van

het teeken van Si„ d. i., daar in al deze oplossingen cog (« -f ^J en

cos a' hetzelfde teeken hebben, van het teeken van de grootheid

Q = (i,^A-ii,B.

Is Q positief, dan beslaan (2) en (12), terwijl (7) en (13) onmo-

gelijk zijn, is Q negatief, dan bestaan (2) en (12) niet, (7) en (13)

daarentegen wel. Men vindt :

1) Aldaar is Soüillart's theorie gevolgd en worden dus de grootheden ,-,•, die

hier als excentriciteiten optreden, opgevat als storingen, en aangeduid met Xj, x», rCs.
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Oplossing (2) Oplossing (12)

jT, = 0° ji^ = 0° jr, = 0° Ji,= 0°

1^ = /, =z O l, — 180 l^ z=z 180

;., = o ;., = ;., r= i80 x, = 180

X positief. X negatief.

Oplossing (7) Oplossing (13)

jr, =^180° jt, = 0° jr, = 180° jr, = 0°

i, = 180 ;, = O l,= O /, =z 180

X,= O X, = A, =^180 Al = 180

X positief. X negatief.

Voor alle vier oplossingen is /ir=0.

Voor de oplossingen (2) en (12) heeft men

11 — 2- !£= i^^
f, B . s, 2a,A

en voor (7) en (13)

f
j

B ?! 2 üj^ A

Voor Q = O (of, als men hoogere ordes van e, raedeneemt, voor

eene waarde van — in de nabijheid van die, welke Q ^ O maakt)

wordt 6, ^ O ; de soluties (2) en (7) zijn dus dan identiek, en even-

zoo (12) en (13), en het blijkt dat de oplossingen (2) en (7) slechts

,

,

m,
éen doorloopende familie vormen, die voor alle waarden van— bestaat,

m,

en evenzoo (12) en (13).

Hiermee is al het boven gezegde omtrent het voorkomen dezer

periodieke oplossingen bewezen. Wij moeten nu nog hunne stabiliteit

onderzoeken. Hiervoor moet de vergelijking (2) opgesteld worden. Stel

1—

s

1 d'R' d'R'

2 ym, OT,' 0x0ji Opdq

waar x en y twee der variabels li,ffi; p en q twee der variabels

Li, Gi voorstellen. De grootheden [xy) zijn van de nulde, de grootheden

[P?] ^'^" *^^ eerste orde in de massa's.

Met behulp der boven gegeven waarden der functies tPi kan dan

de determinant L.(s) gemakkelijk opgeschreven worden. Om //;, uit

den noemer van ^—= -—- en de overeenkomstige coëfficiënten te
d^, dL;-

verdrijven, en verder alle overeenkomstige termen van dezelfde orde

te maken, zijn de vijf laatste rijen met ;», vermenigvuldigd. Daarna

zijn de \ ijf eerste rijen door \/ni, en de vijf laatste kolommen door
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ni,\/m, gedeeld, terwijl ten slotte alle rijen door T zijn gedeeld. De
vergelijking wordt dan

-F

Uih) (.W ihU) {lil,) (/1.92)

iW Wi) (4'3) iUii) (kg,)

OM UM (IA) ('371) 0,1,)

('i?u (W) ('3.71) WiVi) (91.72)

('1.72) ('2,72) ('3.72) («l72) (7273;

Ki-lUL,-} ~iL,U\ -L/.,/.8] -[AGi] -[L1G2]

-mLi\ K^-lL,L,] -[L,L,] -[A,G,] -[i^G,]

-[Z,, £3] -[/.2/-3] A'3 -
L [-sih-] -[£, öi] -[Lï ^2]

-[AG,] -[/.2G,] -[L,Gr'l-rGiG,-]-[G,G,]

-[L, G2] -m G2J - [A G2] [ G, Go] ^ [ G2 Go]

waarbij nog ter afkorting gesteld is

3 3-

=0/5)

A'„ =
fi,a, ft3«3

Oni den determinant (5) te vereenvoudigen, maak ik gebruik van

de, boven reeds vermelde, eigenschap

4 {l, *) + 2 {l, .r) + {l, .*) = O,

waar .i' een willekeurig element is. Ik voer de volgende bewerkingen

uit, die om plaatsruimte te sparen hier alleen aangegex'en worden

(de gewone cijfers duiden de rangnummers der kolommen, de romein-

sche die der rijen aan)

:

Tel bij (8) op 4.(6) + 2.(7 1,
trek van (VJ) af A.(VIIf)

„ „ {VII) „ 2.(Vni),

„ „(i//)„4.(/) + -'.(//), „ „ (1) „ 4(3),

„ n (2) „ 2.(3).

De determinant wordt dan deelbaar door ^>-, en de kolommen (3)

en (8) en de rijen (III) en (VIII) vallen weg. Ter wille van de dui-

delijkheid wil ik toch de overblijvende rijen en kolommen met hunne

oorspronkelijke rangnummers blijven aanduiden.

Voer nu in ')

{l, /,) = (II),

(IJ,) = - 2{U),

{1,1,) = i{ll) + (l-h,

{l,;,^ = (ko),

(/„,/,) z= - 2(H,

i'Ji'Ji) = (t"to),

i9i9^) = — («>«>),

i9,9i) = f'""') + (<^'^'h

(1.9.) = - (M.
{l,cj,) = 2{lay) + {l'a>').

1) In deze formules is veronrlerstekl (//') = (aw') = (^c.) = (/«') = 0. Dit is alleen

waar zoolang derde ordes van n verwaarloosd worden.
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De determinant laat zich dan nog verder vereenvoudigen. Wij

voeren de volgende bewerkingen uit

Tel bij (7) op 2.(6), trek van {VI} af 2.(F/i)

„ „ (//) „ 2.(1), „ „ (1) „ 2.(2)

„ „ (10) „ (9), „ „ {IX) „ (X)

„ „ (F) „(/F), „ „ (4) „ (5).

Rangschikken wij nu de overgebleven rijen en kolommen in de

volgorde :

1,

I,

A((»)

2, 6, 7,
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of
pH _

(^4_^ , ^ ^1^^ ,.) ^= _^ (^4^^ ^4^^ _ ^.^^) ,,. ^ O , . . . (7)

waar ter bekorting gesteld is :

(//) = ., (;T) = .'.

De oplossing kan slechts stabiel zijn, wanneer deze vergelijking

in Q- twee reëele en negatieve wortels heeft. Daar .4, j en ^4„ negatief

zijn, en .li, ^„ — A^i, positiefis, is hiervoor noodig en voldoende,

dat ó' en / beide positief zijn.

Nu heeft men

s =: — ! -' f 1 '-'OS a — ^ f 3 cos (« -t- ji) I
J

«s ( 1 f

''si . ^ I i

S' = — I .1 f, foi- rt' — ö e, cos (d f 1^')
1 I

Voor de zes mogelijke combinaties heeft men derhalve

(8)
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Voor liet Jiipiteissysteem is Q = -\- 4.14:.

Voor de oplossing (6) zijn .•> en .s' altijd beide positief.

De stabiliteit dezer oplossingen is daarmede echter nog niet bewezen,

daar ook nog de vier andere woi-tels van de vergelijking (6) onder-

zocht moeten worden.

Om dit onderzoek uit te voeren deel ik de S"-' en 6*= kolom en de

7^ en 8- rij van die vergelijking door \ 'm,. Ik stel dan

Q=:q' Vm,

,

Aij = TOj Bij .

Er komt dan

A (/)--

P'— |/Hi.> («) (fo



H,=

H,=
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1 I A
16 fi,a,a, f'j

— - cos (« + ^) -cosa ,

Ö77 16 a',f'

ö'JR' 1 1 B
^' ^ -

^TFF
= TS—^— co. («' + /?').

o//-., lofi,a-'5 6%

Voor de oplossingen (6), (2) en (7), die wij alleen te onderzoeken

hebben, zijn deze grootheden alle negatief. Voor //, en H^ is dit

onmiddellijk duidelijk. Voor H^ vinden wij

:

Opl. (6i Opl. (2) Opl. (7)

P Q Q
16a%6%' 16a%ï»,' 16a%f%'

dus ook voor alle oplossingen negatief. De vergelijking ter bepaling

van q' wordt nu

en de voorwaarde dat deze vergelijking twee reëele en negatieve

wortels heeft, is weer dat ö en ö' beide positief zijn.

Nu is

n,=

a = (toto) — {ii»y
o' = (lo'to')

{l'uy'r-

Wij behoeven alleen de gevallen te onderzoeken, waar .y en *•'

beide positief zijn. De voorwaarden voor de stabiliteit zijn derhalve

«.(toto)^ (^to)', s'.(fo'a>') ^ {^'w')'.

De waarden van * en s' zijn boven reeds gegeven (8). Verder

heeft men

(toto)

(to'to) zzz

waaruit

s. (oi vy) =. —

4 ^-1 5, cos n — JS 6, cos (« -|- /i)
[

,

4: A e^ cos «' — -ö 6j cos (u -{- ^')\,

2 A 6j cos a — B e^ cos (« -|- (i)
|

,

2 A 8, cos a' — B s, cos («' -|- /J')
[

,

4 A' f," -f- B' e,' — 6ABs, e, cos^]

,

4A''e,' + B's,' — 4:ABe, e,cos^
,
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Derhalve

ft',
s. a =z yl -S f , 6, cos j?,

Evenzoo vindt men

fij"
s^ ö = .1 B f. E, cos (ï'

De oplossingen kunnen derhalve slechts stabiel zijn, indien ji en

(? beide 180' zijn, en het blijkt aldus dat de oplossing (6), d.i. het

in de natuur voorkomende geval, de eenige is van alle bestaanbare

periodieke oplossingen, die stabiel is.

Natuurlijk blijven de hier gegeven bewijzen slechts geldig, zoolang

de ontwikkelingen naar machten van ?,- en m^ zoo snel convergeeren,

dat het teeken der verschillende in de redeneering gebruikte groot-

heden bepaald wordt door den eersten term. De natuur leert ons

dal voor de in het Jupiter-svsteem voorkomende waarden van t,- en

nti de oplossing (6) nog bestaat en stabiel is.

Wiskunde. — De Heer Kluyver biedt eene mededeeling aan

:

„Over eene integraalstelling van Gegenbader".

Gegenbaier heeft eene stelling bewezen, volgens welke men het

produkt van twee Besselsche functies J''(n.v) en ./'(è-r) met denzelfden

parameter v"^ — i kan brengen in de gedaante van eene bepaalde

integraal ').

In eene vroegere mededeeling ') heb ik voor het geval v = deze

stelling toegepast bij de afleiding van eenige discontinue integralen,

die Besselsche functies bevatten. Thans zal ik in het volgende een

rechtstreeksch bewijs geven der bedoelde stelling en haar gebruiken,

om eenige uitbreiding te geven aan de vroegere uitkomsten.

1. Ten einde het produkt van twee Besselsche functies

bxVh
A=oo(-1)^'

1) NiELSEN. Haiidbuch der Theorie der Gylinderfunktionen, blz. 182.

s) Versl. en Med., 1905.
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te vinden, kan men de absoluut convergente machtreeksen vermenig-

vuldigen. Het blijkt dan, dat men {b <^a onderstellende) voor den

coëfficiënt van eene willekeurige macht van x vindt eene eindige

hypergeometrische i-eeks met het vierde argument —

.

Er komt')

y.(„,y.,6«)=(~)"Xj7?(^

(-1)' ©•
-a^hp

+ l)/1(i;+A+l) V
(-v-hr h,v^\ '^}

Om de hier voorkomende hypergeometrische reeksen te transfor-

meeren, zal ik de notatie van Riemann voor de algemeene hyper-

geometrische functie

:

abc
a ii y, z

a' ^' y'

(« + «' + i? + fj' + y -f y' = 1)

f: = (z-ar [1 + A,(z -«) + A,iz-ar + ... .
J

gebruiken.

Het blijkt ilan, dat voor twee der singuliere punten de verschillen

der exponenten gelijk zijn, zoodat behalve de gewone substituties van

de eerste orde, ook substituties van de tweede orde, als

O —1 +1

a ^ ^, z -z 2-/5 P

cc ii' ^'

O 00 1

« „- o ii, z'

O —1 -1

«' ^' ^'

= F

a' 1

2 2

O 00 1

tl

O ji, 0"

^'

2

a' 1

2^ 2

mogelijk zijn.

De bedoelde herleiding verloopt als volgt

:

I) NlELSEN. blz. 20.
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O 00

o —h

-v —v—h 2r+l+2A
1

h h
- —V 2i)+ l + 2A
2 2

h h

„-F

— 1

~ 2"

+ 1

a'-b°-

«'+ 6'

2r+l+2/t -r — - _v —

-

^
2 2

=2.r^Yi.:

U 00

O O

1 1

^ 2 ^ 2

h /a'—py
2 ' ^«''+67

2

= 2M - p:

V
h 1 1
- - V -\ \- h
2 2

"^
2 ^

4a- 6'

O

2* f —^ P -A

-1 +1
2ab

—h O O .

—2v—h r+i-t-/* w+ è+/«

a-fiV''

K"-^)

o 00

O —h

a+by>

— 2v v+i v+ è+ A

2A

O -1 1

o -h o

-2j) v+ i v+ i+A

iab

2a6

,
^, F{-h, vri, 2r+l, ^~
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Men heeft derhalve ten slotte

a'ihpf], -r-A, r+ 1,^ )=(«-!- t)2AF(-A, v+ i, 2v+ l, ——

Y

eene transformatie, die door G.uss is gegeven.

Men gaat nu de laatste hypergeometrische reeks vervangen door

de integraal

i/^r(v+i)J ' ' V {a-^by )
o

en vindt, wanneer men in de integraal ; =: cos' - stelt,°
2

a'^hpl -h, -v-h, D+ l, - = '
' ' {a'-^-b^-^ah cos 'ff sin"-' w dw.

V aV \/^ r'(»'+è)J
o

In de ontwikkeling gevonden voor het ])rodukt J' {ax) J\bx)

wordt bovenstaande integraal ingevoerd.

Stellende

a' -L- 6' — 2ah cos cp — <2-,

verkrijgt men

/, = x(_1)a(—
a h' X' r

. , f '<'\^'^ V 2 /
J' (ax) J' bx =^

I si7i-' w dw (
— IN ,

2V-T rO'+i)J ^ ^y2j Z^hf r(v-\-h+i)'

of wel

a" 6' .?.- /•/«(ii.r)

u

waarmede de bedoelde stelling van Gegexbauer bewezen is.

2. Met behulp van deze stelling is eenige uitbreiding te geven

aan bekende uitkomsten, betreffende discontinue integralen, waarin

Besselsche functies voorkomen, in het bijzonder leenen zich voor

deze uitbreiding de beide onderstaande stellingen: ')

gv-fi / i \ i.Qoj. a <^ c,

\j'+^(uc)J'(Ha)dur^ :^
a' J (O V007' a^ c,

o

00

c»+a r
,

du li(c-— «) voor a<Cc,
-^ \j^+^{uc)J'(ua)-^Y'

^

^a' J D
I
U voor a^ c.

o

1) NiELSEN, blz. ly8.
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Namelijk veroorlooft de stelling van Gegenbauer om op grond

van deze uitkomsten in bepaalde onderstellingen de waarde te bepalen

der discontinue integralen

f'+' /• , du
W, = ( J'+l (uc) J' {na,) J' («a,) ...J' {ua^^) — ;

,

o

c'-'+2 r
,

du
TT; = -^ J'+5 (uc) J' (ua,) J' (ua;) ...J' (,m„) ——r^T '

o

waarin het aantal der t7-functies willekeurig en v ^ — ^ is.

Men denke zich de positieve getallen a^ , a, , . . . a„ als opvolgende

zijden van eene gebroken lijn OA-^^A, . . . A„, stelle /_ OAi;Ak-\-\ = ^k
en OAk = Sk, dan is achtereenvolgens

1 1 rJ' (ms,)

o

1 ^ 1 CJ'i^s^)

o

—— Jius ,_]) J\iian) = ——r-——— I sin'-'(p„-xd<p„-x ,

«'„_ia'„M' 2'l/.Tr(r-f-i) J sv„

o

zoodat men vindt

o

X I
-^'+' (mc) J'{us„) du,

S'nJ
O

7t :r iT

= [2V^r(r+i)]'-'J ^' ^J ' ' J ^ ^OU o

(H-2 /^
, du

Laat nu in de eerste plaats zijn

<' > «1 + «3 + • • • + Ö.I .

dan is c zeker grooter dan ó„, en men vindt
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W,= |«m2' (t da
\ ,

o

o

Daar

f. ,, , t/-^r(i>+ i)

J r{v+ï)
o

is, vindt men als einduitkomst

c'+' / ,
rfw - 1

ü

c'+2 f ,
(Zm c--a,°-o, '...-((„'

o

(c ]>• rt + " -"^
• • • • + e»)-

Nog in een tweede geval zijn de waarden der integralen TF, en

W„ bekend. , Laat a^ alle andere getallen a overtreffen, en stel

Kj > c + a.. + . . . . -j- «„.

Noodzakelijk is dan voor alle waarden van y,, y, , . . . , <p„-i de

sluitzijde s,, der gebroken lijn grootei- dan c, en met inachtneming

der beide integraalstellingen, die als uitgangspunt dienden, besluit

men, dat de integralen W^ en W„ beide nul geworden zijn.

3. Men zou kunnen \ragen of uitkomsten, als hierboven werden

verkregen, nog worden bereikt, wanneer de functies J{ua) achter

het integraalteeken niet alle denzelfden parameter hebben. De volgende

rekening doet zien, dat dit ten deele het geval is. Aangenomen dat

fij, ft, , . . .
, fi„ getallen zijn grooter dan r, kan onder eene bepaalde

voorwaarde de berekening der integralen

co

W^— fj'+i (uc) J"'(u<T,) /«<««„). . . j"''(Ma„)
-—"—

,

" o

a^yia,f-:'...a-\ J m^-^-'+i
" o

tot die der ijilcgialeii 71', en IV^ worden teruggebracht.
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Voor de herleiding van IT, en IF, kan men herhaaldelijk toepassen

de formule ')

{uay-' r^
Jfina) =

I J'Uia cos a) cos'-r^ o «m-""-'"' « da ,

o

Men \erkrijgt op deze wijze

1 2 r^ ,

u

2 r^
....

I
cos-''+^ a„ sin 2,"n—2'— i a„di(„ X

o

c'+^ r\ du
X ,^

;,^

^, r- I
«/'+' («<) ^' {ua cos «J ... J-' (««„ cos «„) — ,

O

1 2^2"
TT , = -—^ . —-

^
co^^av+i „^ ,i„2,.,-2v-i «^^„^ ....

o

2 r2"
.

....
I

cos-'+'^ i(„ sin-"!—-'—^ (tiiditn X
o

X . T -. :
I
J'+'-{uc) J'{iM^ cos it) . . J' (\M„ cos «„) -—,—--—

.

o

Alri nu gegeven i.s x- > "i + ", + • • + "h , zal gedurende de

integratie ook voortdurend de ongelijkheid

C ^ (/j cos «, -(" '"'; ^^*" «2 ~l~ • • • + ^'» ^0^ ««

gelden, en de uitkomsten betretfende de integralen Tl', en IK, kunnen
worden toegepast.

Bedenkende, dat men heeft

2 r"^ r(l-fr)
I cos'^''^^ u sin-!' ~^''~^ ctda =: ,

r{i^-v)j r{i+fi)'
o

——
I

cos-'+^ « sm2/^-2v-i f^^g^
__

') NiELSEN, biz. 181.
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komt er ten slotte

o

^ r{i + r)

2-"-'
r(H-f,jr(i^fi„j... r(i+f.„)

'

M,+ l ' M.+ l

-v-f-1

^'+1 1>+1 \

2-" '+ r(i+,,,) r(i^fO.- r(i^fi„)

('' > «1 + "g T- • - • + «")•

lil liet bijzunder vindt men uit de gevonden waarde voor IF,

voor «1= 4, r =3 — i

«iH i/c i:i;i Mö, sin w«, . . . sin ua„ st

du = — o, a„

J M"+l
'"'

2
"'

o

1. 1— _ ivoor fi ^ — i, r

«n MC cos ua. cos ua„ . . . cos uanP du = —
M 2

Physiologie. — De Heer Spronck biedt eene mededeeling aan van

den Heer Dr. .1. G. Sleeswuk, Membre Etranger van het

Institut Pastfxr te Brussel : „Bijdragen tot de studie der

serum-annphylaxie." (2e Mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer C. A. Pekelharing.).

^'ool liet experimenteel verwekken van het verschijnsel ,der sernm-

anapli\laxie (RifHKT), — dat niet nog meerdere verwante vormen

van \eran(ler(l reactievermogen van het organisme in het algemeens

liegrip Allergie (v. Pirquet) wordt sainenge\'at — zijn dus minstens

twee sernniinspuitingen noodig. Voor de eerste, de sensibiliseerende

injectie kan men met sporen van serum volstaan, terwijl echter na

atioojt van het incubatiestadium voor het verwekken der intoxicatie

een grootere dosis noodig is (welke echter weer verschilt, naarmata

men intraperitoneaal resp. subcutajui, ol' wel intraveneus resp. intra-

cerebraal inspuit).
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Men heeft zich natuurlijk afgevraagd of deze beide functies, de

sensibilisatie en de intoxicatie, aan eenzelfde stof dan wel aan twee

verschillende beslanddeelen van het serum moeten worden toegeschre-

ven. Zonder nu op de verschillende dienaangaande opgeworpen

theoretische beschouwingen hier tot in bijzonderheden te willen

ingaan, wenscli ik er slechts op te wijzen, dat men op meer dan

eene wijze aan een serum zijne toxiciteit voor gesensibiliseerde dieren

kan ontnemen, zonder dat het daarbij zijn anapliylactiseerend vermo-

gen verliest. Dit geldt met name ook voor de in mijne vorige mede-

deeling beschreven vochten : serum behandeld met gewasschen cavia-

bloed als ook het filtraat van gedialyseerd serum, die beide atoxisch

zijn voor gevoelig gemaakte cavia's, zijn niettemin in staat, normale

dieren voor een latere injectie van paardserum te sensibiliseerén

Hetzelfde is het geval met de hierna nog te beschrijven nieuwe

methode voor het ontgiftigen van paardserum met behulp van

bariumsulfaat. Men raag dit dus wel als een algemeenen regel vast-

stellen. Er valt dan ook a priori wel iets te zeggen voor de meening,

dat het sensibiliseerénde en het intoxiceerende principe van paard-

serum door twee verschillende stoffen worden vertegenwoordigd, die

blijkbaar met behulp van meerdere biologische en physisch-chemische

procédé's kunnen worden gedissocieerd. Ik voor mij echter zou mij

tot nader order liever op een uniteitsstandpunt willen stellen, en wel

om de volgende reden : gegeven het feit dat er voor het sensibiliseerén

slechts sporen serum noodig zijn, mag men gerust aannemen dat er

bij de verschillende ontgiftigingsmethoden van het serum zooveel van

de hier in het spel zijnde stof wordt vernietigd of vastgelegd, dat

vergiftigingsverschijnselen daarmee niet meer kunnen worden opgewekt,

doch dat er nog voldoende achterblijft om daarmee sensibilisatie op

te wekken. Immers (en ziehier een parallel): voor geen enkele

immuunstof, waarvan wij de functie door verwarming uit het serum

kunnen doen verdwijnen, bestaat er een grensgeval waarvoor geldt,

dat na een bepaalden tijd en voor een bepaalde temperatuur de stof

totaal zon zijn vernietigd. Ook al kunnen wij de aanwezigheid van

zulk een stof door eene reactie in vitro niet meer aantoonen, toch

bereikt de kromme, waarvan de ordinaat de tijd en de abscis de

temperatuur voorstelt, theoretisch nooit het nulpunt. En met zulke

theoretische mogelijkheden dienen wij wel rekening te houden (zooals

ook trouwens de ondervinding bij verhitting van paardserum heeft

geleerd), wanneer wij — blijkens de serumsensibilisatie — met zoo

uiterst minimale hoeveelheden eener stof eene biologische reactie

kunnen ojiwekken. Ik kan dan ook niet inzien, waarom wij in deze

van onze geldende opvattingen zouden moeten afwijken, en waarom
50»
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wij niet het sensibiliseerende antigeeii met het toxische zouden kunnen

identiticeeren, wanneer wij er slechts rekening mee houden, dat het

organisme op kleine doses anders reageert dan op groote. Doch wij

willen in deze mededeeling niet uitvoeriger op de theoretische zijde

van hel vraagstuk ingaan, en zullen uu tot de feiten terugkeei'en.

Het op een der vroeger aangegeven wijzen atoxisch gemaakte serum

heeft nu, behalve zijn anapliylactiseerend vermogen nog eene andere

eigenschap behouden : het is n.1. vaccineerend gebleven, d. w. z. dat

sensibele cavia's die ermede worden behandeld,* reeds binnen enkele

uren bestand zijn tegen eene anders doodelijke groote dosis van niet

voorbehandeld paardserum. Ook versch serum zelf, in de gewone

toxische dosis (4—5 cM'), werkt vaccineerend, doch dit is een twee-

snijdend zwaard omdat de dieren daaraan in de meerderheid der

gevallen te gronde gaan. Besredka') kon echter-aantoonen, dat reeds

met zeer kleine serumdoses (0,05 cM' b.v.), in' de buikholte inge-

spoten, een sensibel dier gevaccineerd kan worden, zonder dat het

daarbij ziekteverschijnselen vertoont. Dit feit nu kan — naar "t mij

voorkomt — geheel op één lijn worden gesteld met de door mij

gevonden vaccineerende werking van grootere doses atoxisch gemaiikt

serum, en het doet ons tevens de volgende vei-klaring aan de hand

:

voor het désensibiliseeren (vaccineeren) van een gevoelig gemaakt

dier is een bepaalde, zeer geringe hoeveelheid noodig van eene in

versch paardserum aanwezige stof. Deze werkt, in grootere lioeNeel-

heid en in ééns toegediend, bo\endien toxisch (plotselinge désensibi-

lisatie, shock); een kleine serumdosis echter Besredka), of wel _

—

zooals wij gezien hebben — een gi'ooter quantum serum waaruit

het grootste gedeelte dezer stof is geëlimineerd, bevatten daarvan nog

genoeg, om geleidelijk, zonder toxische nevenwerkingen te désensibi-

liseeren. Terloops zij hierbij opgemerkt, dat voor eene eventueele

practische toepassing bij de reïnjectie van therapeutische sera slechts

zulk eene methode bruikbaar is, waarbij een atoxisch en désensibili-

seerend serum wordt verkregen, dat tevens een voldoend gehalte aan

antitoxine-eenheden heeft behouden.

Ik heb mij voorts nog de vraag gesteld, of het mogelijk zou zijn,

op eene eenvoudige wijze te geraken tot eene nadere bepaling van

de algemeen-chemische natuur van het anaphvlaxie-antigeen (hieronder

versta ik dus de toxische en vaccineerende stof, welke ik voor

identiek houd met liet sensibiliseerend principe). Behoort deze stof

tot de proteïnen of tot de lipoïden?

Ik heb getracht deze vraag te beantwoorden aan de hand eener

techniek, welke door Bordet en schrijver dezes in een nog in gang

^ï)^R. Soc. de Biol. 23 Jan. 1909.
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zijnd onderzoek over de oorzaken der specificiteit wordt toegepast

bij het splitsen van aiitigenen in een in absolnten acetonvrijen methj'l-

alcoliol oplosbaar en een daarin onoplosbaar gedeelte. Men neenrit nu

5 cM' paardserum (dus een voor sensibele cavia's toxische dosis),

dit wordt gedroogd, tot poeder gewreven, en herhaalde malen met

methyl-alcohol uitgetrokken. Het alcoholisch extract wordt dan, door

wederopname in een klein volume alcohol — waarin de zouten niet

oplossen — daarvan bijna geheel bevrijd. Zoowel liet extract als het

residu worden nu elk met 5 c^V. i)hvsioIogisehe zoutoplossing be-

handeld, en aldus tot het oorspronkelijke volume teruggebracht. Het

extract levert eene homogene vettige emulsie ; het residu vormt zich

met het water tot eene dikvloeibare geleiachtige massa ^). De eerste

nu is voor sensibele cavia's volkomen inditferent -. niet alleen is ze

absoluut ongiftig, doch de dieren blijven ook na de inspuitingervan

even gevoelig voor eene injectie van versch serum als voorheen.

Het in alcohol onoplosbare serumgedeelte intusschen, in zijn geheel

bij gesensibiliseerde dieren ingebracht, geeft niet of nauwelijks aan-

leiding tot vergiftigingsverschijnselen, doch vaccineert tegen een latere

en op zich zelf toxische injectie met normaal serum. Voor deze

vaccinatie echter kunnen zeer geringe doses van het residu, zooals

Besredk.\ ze voor intact serum voldoende vond, niet volstaan. Het

actieve serum-gedeelte heeft dus door de alcoholwerking met zijne

toxiciteit tevens een deel van zijn vaccineerend vermogen verloren,

In elk geval schijnt mij de proteïne-natuur van het anaphylaxie-

antigeen door het bovenstaande wel aangetoond.

Ten vervolge van de reeds in mijne vorige mededeeling uiteen-

gezette methodes om het voor sensibele cavia's toxische principe

van paardserum te elimineeren (fixatie op cavia-bloed, dialyse), ben

ik nu in staat, daaraan nog een derde procédé toe te voegen. Het

berust op recente en zeer belangrijke onderzoekingen van Gengoü ").

Deze toonde o.m. aan, dat, terwijl water geen suspensiecapaciteit voor

bariumsulfaat bezit, ten gevolge waarvan dit poeder daarin snel sedi-

menteert, deze sedimentatie in eene disseminatie omslaat bij aanwezig-

heid van zekere stabiele colloïden. Deze disseminatie berust op eene

moleculaire adhaesie, eene werkelijke adsorptie van het colioïd door

het poeder. Tot de colloïdale oplossingen, welke deze eigenschap

vertoonen, behoort onder meer het serum. Uit eene nog niet gepu-

bliceerde, mondelinge mededeeling van Gengou bleek mij voorts, dat

1) Geen van beide is in staat, om bij aanwezigheid van anaphylactlsch cavioi
serum in vitro alexine te binden.

1) ,Gontribution a Tétude de Tadhésion moleculaire et de son intervention

divers phénomènes biologiques." Arch. internat, de Physiol. 1908, Vol. VU.
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liet (lezen onderzoeker gelukt is, door contact van versch serum met

BaSO, in zoutsolutie, aan dit serum zijn alexine te ontnemen. Dit

gaf mij aanleiding om te beproeven, of soms ook het toxische prin-

cipe van paardserum door dit poeder zou worden geadsorbeerd. Dit

nu bleek werkelijk het geval. Men gebruikt eene suspensie van

bariumsulfaat in physiologische keukenzoutoplossing, welke ongeveer

70 ra.gr. BaSO, per 1 cM' bevat. Hiervan worden 3 volumina (of

het sediment ervan) met 1 vol. serum behandeld. Neemt men echter

in plaats van physiologische zoutsolutie gedistilleerd water als vehi-

culum voor het bariumsulfaat — of wel het droge poeder, bij afwe-

zigheid van zoutsolutie — dan blijft het sei-um toxisch. De aanwezigheid

van NaCl-oplossing is dus noodig, hoewel een zeer kleine hoeveelheid

(enkele tienden van een cM' op de 5 cM' serum) reeds voldoende

blijkt. Eenige titraties van aldus behandeld diphterieserum leerden

mij reeds, dat het antitoxinen-gehalle daarbij slechts enkele percenten

afneemt. (Omgekeerd is bariumsulfaat, dat als droog poeder het

anaphylaxie-gif intact laat, in staat, in dienzelfden vorm wè! de

antitoxinen te binden). Waar dus het voor overgevoelige individuen

giftige serum])rincipe en het autitoxisch vermogen van antidiphthe-

rieserum volgens dit procédé gedissocieerd kunnen worden, daar

schijnt mij de mogelijkheid van eene practische toepassing daarvan

a priori niet uitgesloten. Het is een zuiver technisch vraagstuk, deze

gegevens nader uit te werken.

Over de immuniteitsreacties, die zich in het hypersensibele orga-

nisme afspelen, hoop ik bij eene volgende gelegenheid nadere raede-

deelingen te kunnen doen. ,

Plantenkunde. — De Heer van der Stok biedt namens den Heer

S. H. KooRDERS aan: ,,Poli^porandra Jimy/mhnii, een tol dusvei'

nog ?iiet beschreven in 's Rijks Herbarium te Leiden aangetrojf'en

soort van de familie der Icacinaceae door S. H. Koorders".

(Phintae Junghuhnianae ineditae Ff) \).

Polyporandra Junghuhnii, KoORUERS n. spec. Friite.r'f sriui</ens, rumu/is

teretiuscidis novelUs piibescentibus. Folia opposita, obloni/n, hasi acuta

vel obtusa, apice sensim acuminata; 12—13 cm. longa et 4— 5 cm.

lata, petiolo 1—1^ cm. loncjo, subcoriacen, sujira praeter costam

sidcatam pubescentem yJabra, subtus puberuia. et trinervia, nervis

lateralibus utrinque 5— 7 adscentibus in maryine e.cenntibus, nervis

1) Voortzotting van Plantae Junghuhnianae ineditae I 'm 'Ve\.-s\Agvsin de Gewone

Vergailering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 27 .Juni 1H08, p. 150—ICO.
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secundariis inter primnrios tiansrertiix ntque iwiiis ri'ticiilatis, sithtu.^

di.stincte jjjvminentihu.t. C'irrhi in specimine Junijh. di'suiit. Flores

dioici; inasc. nondum aptnii. cijmoso-paniciddti : femlaei k/noti.

Injiorescmtine (icillares la.i-ae folhim 'iufiaequantfis : peduncidi pedi-

ceUlque piibt'scentes ; hracteap cnduclssimae (?), in ipecimine Jungli.

deiicientes ; pedice/li nhtbaatriK ohloiujis //ri'vion's ; crdi/.v sidi-campcmu-

latus 5-pii)'tity!>, 2 m)n. longus, Jacinii.-; Idnceolatis scariosis, erectis,

acuininatis 1—1.2 millim. lonyis, extits npjnrs.ti' pilosis. Petaln 5

crnsmiscida, calyce hreviores, e.rtus pilis lomps appirssis iiU)i.s. Stamina
5— 6 rarissime 7 plamentis brevissimis, tfi-etiuscuUs, glabris ; antheris

ohlongig rel Jinearibus 8— l()-Iocidiiribns. Pollen ijloboso-tetraëdrum

laeve 10 u i/imn. Ovariinn ntdimentum sttbnuUitm. Fntctns iqnotus.

SiMATRA: „Hocluingkola-Tobiny" (leg. Jixghch.n anno-' 1839. —
Plantae Jimglwlinianae ineditae n. 542 in Herb. Liigd. Batav.J.

De hierboven besi'lire\eii soort is de derde species van het aan

lodes BI. verwante, tot de Icacinnceae behoorende geslacht Polyporan-

drn Becc. Van de beide reeds bekende soorten is deze in 's Rijks

Herbarium te Leiden onder de in 1908 aldaar bij de Indeterminata

{Plantae Junghulmianae ineditae N°. 542) door mij' gevonden, door

JuNGHUHN in de Battakhxnden, in ,,Hochangkola-Tubing" verzamelde

Polyporandnt Junglmhnii, onder meer verschillend door den bouw
van den kelk. Deze is bij Polyporandra scandens Beccari (in Malesia

I (1877) 125 tal». 7) en P. Hansemanni Engler (in Engler Botan.

Jahrb. XYI, Beiblatt, A^°. 39 (1893) 13) napvormig en kort-getand,

terwijl de kelk van Polyporandra Junghulirdi 5-deelig is met 1

millimeter lange spitse slippen. •

C)pper\lakkig gelijken de bloemen van Polyponindiri Junghuhnü
eenigszins op Natsiatuin herpeiicuni Buchan, maar o. a. door den

karakteristieken (hierboven beschreven) bouw der antheren, is onze

Polyporandra daarvan scherp verschillend.

Dat onze soort tot het meergenoemde geslacht Polyporandra Becc.

gebracht moet worden schijnt mij hoogst waarschijnlijk. Maar aan-

gezien het eenige daarvan aangetroffen materiaal slechts uit één

enkel gedroogd takje met jonge, Jiog niet volkomen ontwikkelde

bloemen en bloemknoppen en drie bladeren bestaat, acht ik het niet

onmogelijk, dat later, wanneer de nog onbekende vrouwelijke bloemen

en de vruciiteii en zaden van Polyporandra Junghuhnü gevonden
zullen zijn geworden, deze soort het type van een nieuw onderge-

slaeht van Polyporandra of van een nieuw geslacht onmiddellijk

tusschen Polyporandra Becc. en Natdatwn Buchan. zal blijken te
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vormen. (.)m(lat echter het materiaal zóó onvolledig is, heb ik ge-

meend zelfs ook \an de opstelling van een ondergeslacht te moeten

afzien en aan onze soort een plaats in het geslacht Polyiiorrtndra

Becc. aan te wijzen.

In het Herbarium van de Royal Botanie Gardens te Kew heb

ik verleden jaar authentieke specimina van de beide eeiiige tot

dusver beschreven soorten van Poh/pontndra (P. .^candens Beccar

en P. Hanseinannl Engler) met JuNCiHiHN's unicum \an het Leidsche

Rijks Herbarium \ergeleken. En daarbij heb ik mij overtuigd, dat

Po Ij/porandra scandens en Han.-iernanni ten nauwste met elkander

verwant zijn, maar dat zooals boven aangeduid werd onze species

[Poh/porandra JungJmJinii) daarvan soortelijk scherp verschillend is.

Het zij mij ten slotte vergund mijn dank te betuigen aan den

Directeur van de Roval Botanie. Gardens in Kew voor de mij ver-

schafte gelegenheid tot vergelijking van de bedoelde authentieke

specimina van Beccari en Engler.

Leiden, 26 Februari 1909.

Aardkunde. — De Heer van der Stok biedt eene mededeeling

aan van den Heer Eug. Dcbois: .,Ovi'r eene veeljarige schom-

meUng van den gi'ondrraterstand in de HoUandsche duinen".

(Mede aangeboden^door den Heer 14. A. F. Molengr.i.'Vff).

Even onmiskenbaar als voor de liand liggend is de verlaging

welke de grondwaterstand in de duinen van Xoord- en Zuid-

Holland ondergaan heeft door de dalijig van het waterniveau aan

liunnen oostrand (de droogmaking van het Haarlemmermeer en van

een groot gedeelte van het Y) en tengevolge van diepe ingravingen

in de duinen zelven (Noord zeekanaal), verder vooral ook door het

ontnemen van groote hoeveelheden water ter voorziening in de be-

hoeften van eenige groote HoUandsche steden.

Deze oorzaken hebben eene verlaging doen onstaan. die men
blijvend kan noemen, in zoover als spoedig nadat zij in werking

kwamen een nieuwe evenwichtstoestand met den aanvoer door den

neerslag en de afvloeiing intrad. Dit blijkt werkelijk in ieder geval

te hebben plaats gehad, waar zekere grenzen niet worden overschreden

en zoolang de waterontneming niet aanzienlijker werd.

Xaast die kunstmatige veranderingen van den grondwaterstand in

de duinen bestaan ei- echter ook door natuurlijke oorzaken. Deze

berusten op veranderingen van het klimaat, welke hier evenmin als
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in andere gevallen oonlinueele zijn, doi-li in |ierioilen plaats hebben.

Inderdaad wisselen in het jongste historisch verleden, waar men

dat kan nagaan, zeer duidelijk droge en natte tijdvakken met

elkander af.

De Commissie van Onderzoek in zake de Duinwaterleiding vaft

Amsterdam, van 1891, wijst in haar Ivapport op het feit, dat van

1849 tot 185G een tijdvak was van \cel regen, \'an 1856 tot 1868

van weinig regen, op welk droog tijdvak weder de regenrijke jaren

van 1869 tot 1882 volgden. Zij toonde ook (voor Utrecht) aan, dat

onder den gecombineerden invloed van regenval en verdamping

dergelijke natte en droge tijdvakken gevonden worden, met maxima

omtrent 1855/56 en 1882/83 en een minimum omtrent 1869/70.

in zijn ,,Hyetographie van Nederland" gaat Engkt.enbirg na of er

ook verband bestaat tusschen zonnevlekken en regenval en vindt,

dat men kan aannemen, dat zulk een verband, zoo het al bestaat,

weinig scherp te voorschijn treedt ').

Aan L.^URENs Viyck ') komt de verdienste toe, in zijn in 1898

verschenen doorwrochte verhandeling ovei- den plantengroei der duinen,

het vratigstuk van de verandering van den grondwaterstand in de

duinen, zooals die ook uit oudere geschriften blijkt, aan een nader

onderzobk onilerworiien te hebben. Hij deidit echter aan een reeds van af

het eind der achttiende eenw plaats hebbend voortgaand droger

worden der pannen en komt na zorgvuldige overweging van het

vraagstuk tot het liesluit, dat de oorzaak slechts kan gelegen zijn in

een geleidelijk en onmerkbaar langzaam volstuiven dier laagten.

Het oudste bericht over droger worden van de duinen, dat hier zeker

nog eens dient aangehaald te worden, is van het eind der 18dc eeuw. In

het ,,Rapport der Commissie van Snperintendentie over het onderzoek

der Duinen van het voormaalig Holland.sch Gewest", uitgebracht aan

het Administratief Bestuur van dat Gewest ''), vermeldt Jan Kops, naar

aanleiding van zijn onderzoek, dat in 1797 plaats vond, dat het nadeel

voor de cultuur, \ oortvloeiende uit een overmaat van grondwater

voor een groot deel is weggenomen. ,,Bij alle onze inspectien, zo in

het Noorden als Zuiden hebben de ervarenste Lieden ons eenpaarig

berigt, dat er zedert tien Jaaren, van Jaar tot Jaar minder water dan

te vooren in de vlakten wordt gevonden. Men heeft ons plaatsen

1) Natuurkundige Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, Deel

XXIX, p. 11, Amsterdam 1891.

-) L. Vuyi:k, De plantengroei der duinen, Leiden 1898.

3, In druk verschenen te Leiden 1798; 99 en in tweede uitgaaf onder den titel

, Staat van Holiand's duinen en ontwerp tot vruglbaarmaking van dezelve",

overigens onveranderd, in 1818 te Utrecht.
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iiangeweezen, die wel eer twee nC iliic \ oet onder water .slonilen, en

uitgestrekte IJsvelden voor de Wintervreugd hadden opgeleverd, doch

nu 's winters enkel drasagtig hxgen. In andere vlakten stondt slechts

vier Jaaren geleeden in het voorjaai' nog water, waar van tegenwoordig

niets meer bespeurd wordt ; en zodanig is het bijna met alle de

Duinen geleegen. Deeze bijzonderheid heeft onze hoogste aandagt en

verwondering opgewekt, naardien men, in agtneemende de bekende

en zorglijke verhooging van het peil onzer Rivieren en binnenwateren,

zou mogen verwagten, dat dit de afzakking \an liet Duinwater op

het sterkst zou tegenhouden en beletten. Waar aan deeze vermindering

van het Duinwater moet woiden toegeschreeven, heeft ons niemand

voldoende kunnen oplossen, en hebben wij e\enniin de waare oor-

zaak daar van kunnen opspooren : doch waar in dit ook moet gezogt

worden, deeze omstandigheid is allergunstigst voor alle volgende

onderneemingen in de Duinen", (p. 114—115),

Het is daii ook niet te verwonderen, dat in 1805 A. P. Twent ',^

gewaagt van groote droogte, waardoor in de duin\'lakten de berken

in de koppen doodgingen, en sedert drie jaren geen water geweest

was op plaatsen, waar men dit \'roeger zelfs des zomers steeds

gevonden had. ,,Daar nu de zee niet lager loopt lian voorheen, uit-

wijzens alle omstandigheden, waaronder niet de minst zekere is, dat

de uitwateringen van de boezems der binnelanden niet verbeterd

zijn aan dezen oord, zoo verdient deze zaak dubbelde overweging

bij de ^'atuuronderzoekers"'.

In 1816 en nog in 1823 was de toestand weder geheel anders,

zooals blijkt uit de ,,Verhandeling over het toegangbaar maken van de

duinvalleien langs de kust van Holland" door Mr. D. T. Gevers'),

bekroonde beantwoording ccner |)rijs\ raag; waar en hoe men

het water uit de duiinlaklen zou kunnen afleiden en te\ens gemak-

kelijker toegang daartoe verkrijgen, ten einde die vlakten niet langer

nutteloos en onbebouwd te laten liggen. Dit werd namelijk grooten-

deels aan het ontbreken der vereischte afzakking van het water

toegeschreven. Er liestond toen bepaald ,,o\'erlast van water", welks

bestrijding dan ook het hoofddoel der uil\oerige verhandeling is.

Omtrent een daarop volgend droog tijdperk in de duinen zijn mij

geen directe gegevens hekend geworden. Wel blijkt van 1831 tot

1840 de regenhoeveelheid te Zwanenburg (Halfweg), dus zeei- nabij

de duinen, belangrijk beneden het gemiddelde geweest te zijn ').

' Wandeling naar do Zeeduinen van Wassenaar tot digi aan Scheveningen, p. 5.

-j In: Verliandi'lingeii uitgegeven door de Maatsciiappij ter bevordering vanden

Landbouw te Aiusterdam opgerigt. Deel 18, Amsterdam 1826.

•') Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek voor 1878, p. 288.
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Zeker was omstreeks 1S45 de tirniKlwalei-staiid iii de duinen

(nider de gemeenten Zandvoort, Bloeniendaal en Velzen zoowel als

in die \ an de provincie Znid-Hulland (vergel. VrvcK, I. c, p. 184)

weder bijzonder hoog, zoodal o. a. in de dninvlakten i)ij Zandvoort

op schaatsen gereden werd.

Daarentegen stond omtrent 1860 het water in de duinen iets, docli

niet veel hooger dan in den tegenwoordigen, toch zeer di-ogen tijd.

Gegraven drinkgaten, die thans weinig water bevatten waren daarvan

voldoende, doch niet overmatig voorzien. Ofschoon na 1858 het

waterverbruik der Amsterdamsche duinwaterleiding geringer werd

dan het gedurende de vorige jaren geweest was en gei'ing bleef tot

1864 bleek uitbreiding der prise d'eau noodig te zijn.

Dan volgt weder een nat tijdvak, waardoor vele dninvlakten en

-pannen moerassig werden of in den winter blank gingen staan en

door tal van watervogels (eenden, watersnippen) bezocht werden en

op enkele plekken ook in den zomer gevuld bleven, zoodat water-

planten aldaar konden gedijen, een toestand, die in het geheeleduin

buiten den invloed der groote waterleidingen viel waai- te nemen

en die omstreeks 1880 zijn maximum bereikte.

Eenige jaren later is het tegenwoordige droge tijdvak begonnen,

waardoor, ook onafhankelijk van iedere kunstmatige oorzaak voor

die verlaging, de grondwaterstand in de duinen zoo sterk gedaald is,

dat men in dezen winter eerst op '2 M. onder de effen oppervlakte

van laagten, die omtrent 1880 althans in den winter blank stonden,

water aantreft. Zeker niet minder dan 2 tot 2V2 M., op sommige
plaatsen vermoedelijk nog meer, staat nu het grondwater, alleen door

nat\iurlijke oorzaken, lager dan in die natte jaren.

In de aldus gedurende meer dan eejie eeuw blijkende periodieke

verandering van den grondwaterstand in de duinen nu, valt eene

treffende overeenstemming waar te nemen met de gemiddeld 35-jarige,

door Ed. Brückner ontdekte periode, volgens welke, iji de allermeeste

landstreken der aarde, de regenval en de waterstand van meren ver-

andert. Tusschen 1786 en 1805 valt werkelijk algemeen een droog

tijdvak (dit blijkt voor Nedeiland ook uit de regenmetingen te Zwanen-
burg), zoodat aan het begin der 19de eeuw een minimum van regen

en de laagste waterpeilen bereikt worden. Dan volgt een regentijd

tusschen 1806 en 1825, weder een droog tijdvak van 1826 tot 1840,

een nieuw tijdvak van xeel regen van 1841 tot 1855, een droog

lijdvak van 1856 tol 1870 met een minimum om 1860, een laatste

(ijd\ak van veel neerslag van 1871 lot 1885 met een maximum
omtrent 1880, eindelijk weder een droog tijdvak met een minimum
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tegen liet begin der 20''*' eeuw. Wij veriveerden nog onlangs in deze

droge helft der periode.

Sedert, enkele jaren geleden, W. Lockyer iuantoonde, dat ook in

de betrekkelijke bedekking der zonneschijf door vlekken van 1833

tot 1900 eene 35-jarige periode valt waar te nemen heeft de ont-

dekking van Brückner zeker aan beteekenis gewonnen. ') Ook heeft

men beter leeren inzien waardoor de weinige tijdelijke of duurzame

tegenstellingen van sommige landstreken te verklaren zijn. Is

het beter ,' inzicht, dat wij nu in de oorzaak van het door Brückner

ontdekte verschijnsel gekregen hebben wel geschikt om het vertrou-

wen te versterken, dat wij in de toekomst daarmede te rekenen

hebben, zoo behoeven wij ons ook door de bedoelde afwijkingen

daarvan niet te laten weerhouden.

Uit de uitvoerige samenstellingen \an legenwaarnemingen in Duitsch-

land door (t. HELLArAXN -) en hunne bespreking door Brückner ') blijkt

weder hoe ook nabij onze grenzen natte en droge tijd\akken, en vrij

wel te gelijker tijd met die in onze duinen, met elkander afwisselen.

In de nevenstaande tabel zijn door de 10-jarige, van jaar tot jaar voort-

schrijdende sommen naar de methode van Brückner, de perio-

den der schommeling van de regenhoeveelheden voor eenige stations

in ons land duidelijk gemaakt. Maastricht is in de eerste plaats geko-

zen, wegens zijn meer continentale ligging en omdat aldus de naaste

aansluiting \erkregen wordt bij het stroomgebied van den Duitschen

beneden-Rijn (Kleef, Bonn, Trier, Nancv), dan Utrecht als den over-

gang vormend tot den Helder en Leiduin, die het meest van alle

stations met langjarige waarnemingen den toestand in de duinen

kunnen voorstellen. Het 50-jarig gemiddelde van drie Nederlandsche

stations is berekend over de jaren J859 tot 1908, het gemiddelde

van Leiduin slechts over 49 jaren, van af 1860, dat van de Duitsche

waarnemingsgebieden over de jaren 1851 tot 1900.

Is de overeenstemming tot 1882 algemeen een goede te noemen,

zoo vertoonen in het laatste (droge) tijdvak de Helder en vooral

Utrecht niet onbelangrijke afwijkingen. Daarentegen sluit zich

Maastricht zeer wel en ook Leiduin \ rij goed bij Duitschland en

tevens bij de ovei-groote meerderheid der landstreken van de geheele

aarde aan. Ook na 1896, tot 1900, blijft in het gebied van den

Duitschen beneden-Rijn evenals te Maastricht de hoeveelheid van den

neerslag belangrijk onder het 50-jarig gemiddelde. Aan het begin der 20ste

eeuw heeft algemeen de te verwachten omkeer plaats gehad. In het

J) Proceedings of the Royal Society. Vol. 68. (1901). p. 285—300.

-) Die Niederschlage in den norddeutschen Stromgebieten. 3 Bande. Berlin, 1 906.

•'j Meteorologische Zeitsclirifl. Wien 1906, p. 565.
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beiiedengebied van den Rijn in Diütscidand overtreft in de jaren van

1896 tot 1900 de neerslag- het geniiildelde met 4, 8, JO, 6, en 4°/„,

en over het jongste liistruni was ook te Maastricht de neerslag

bijna 10 "/o boven hef geiniddeUlo, niet echter op de drie overige

Nederlandsche stations, waar tekorten van 5, 11 en 12 "/„ bestonden,

het natte tijdvak dus blijkbaar nog niet is ingetreden. Op grond echter van

de reeds gedurende zoo langen tijd bestaan hebbende overeenstemming

met regelmatige gebieden en van de omstandigheid, dat vervroeging

of verlating van ecji tijdvak in het volgende pleegt te worden

ingehaald, moet de waarschijnlijkheid niet gering genoemd worden,

dat ook voor geheel Nederland een tijdvak \a.n vermeerderden

regen en hooger grondwaterstanden aanstiiande is en dat vooral ook

w^eldra in de duinen het grondwater weder ^al gaan stijgen.

Ongetwijfeld is voor het grondwater niet slechts de hoeveelheid

\an den neerslag, doch ook de verdamping van beteekenis. .Maar de

ervaring heeft geleerd, dat de \erdamping beti'ekkelijk geringer wordt

in reg-enrijke tijdvakken en dat in het algemeen het grondwater

stijgt en daalt met de hoexeeliieid van den neei'slag.

Dat de grondwaterstand in de duinen in bijzonder sterke mate

reageert op veranderingen \an de hoeveelheid neerslag is niet alleen

een gevolg daarvan dat het in zand besloten water, bij gelijke voeding,

drie maal zoo iioog moet stijgen als in een meerbekken, maar ook

van de omstandigheden, dat het duinzand bijzonder los en gelijkmatig

van korrel is en aldus genuikkeiijk water opneemt en laat inzakken,

waarbij nog komt, dat iiet terrein zeer ongelijk is, zoodat van o|)per-

vlakkige afvloeiing geen sprake kan zijn, dat de duinen slechts dun be-

groeid zijn met mossen en grassen, struiken van kattedoorn, kruipwilg

en liguster en met ijlkronige boomen, vooral berken. H. E. de Briïn

vond dan ook, dat zelfs in de droge jaren 1895 tot J902 nog zeker

de helft van den geheelen neerslag aan het grondwater ten goede

kwam "). Bovendien werkt de geologische gesteldheid van het duin-

gebied, waar het eoiisch zand rust op de weinig waterdoorlatende

fijne kleirijke marine zanden (Oude Zeeklei en Zeezand van Starixg),

de ophooping van de overmaat van den neerslag zeer in de hand.

De omstandigheid, dat sedert eeuwen in stand gebleven \lakke

h\agten in het duin herhaaldelijk geheel gelijke veranderingen

van den grondwaterstand hel)ben ondergaan, in beide richtingen, komt

mij voor te bewijzen, dat men, ook \oor de tijden toen het duin

nog minder goed onderhouden werd, in het algemeen niet te denken

heeft aan geleidelijke volstuiving dier laagten ter verklaring \an hun

1) Handelingen van het 9de Natuur- en Geneeskundig Congres, 's-Gravenhage,

1903, p. 148.
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droger worden. Een even krachtig bewijs diuirvoor zie ik in lier

reeds door Geatirs opgemerkte en juist verklaarde verschijnsel, dat

over het geheel met de verhanglijn van het grondwater, die naar

de zee en naar het polderland daalt, parallel verloopt de hoogtelijn

welke de dnin\'lakten met elkander verbindt. Men kan zich toch

die merkw-aiii-dig efïen en dikwijls zeer uitgestrekte lage terreinen

midden in het duin, in Xoord-HoUand meest als ,,vlakken" en

,,velden"" bekend, niet wel anders ontstaan denken dan door afwaaien

van het zand tot op het niveau waartoe het door capillaire opstij-

ging van het grondwater (dus ongeveer 0.30 M. boven diens boven-

vlak) bevochtigd werd in den tijd toen die afstuiving nog niet ver-

hinderd werd door het onderhoud der begroeiing. Werkelijk kan

men waarnemen, dat zoover als natuurlijke invloeden overwegen,

in het algemeen slechts Aeranderingen in den aard van den onder-

grond, waardoor het water zich hier kan ophoopen, ginds gemak-

kelijker wegzakken, den vorm der verhanglijn, maar daarmede dan

ook die hoogtelijn wijzigen.

Natuurkunde. - De Heer van der W.a.\ls biedt aan : „Bijdrage

tot dl' theorie der binaire menciseh. XIIF".

Wij hebben de gesloten kromme, waarvan in de vorige Bijdragen

sprake is, beschouwd als de |n-ojeclie \an de doorsnede van twee

oppervlakken, n.1. = O en := 0. oeconstrueerd op een ,/>as,

een r-as en een 7' as. Zij de .i--as rechts gericht, de oas naar voren,

en de T-as vertikaal. De projecties dezer doorsneden op de andere

projectievlakken zullen nu eveneens gesloten krommen zijn, in het

algemeen met vloeiend \erloop. Wij zullen ons hier voornamelijk

bezighouden met de projectie op het T, .i-vlak. Deze projectie zal

een laagste en een hoogste punt bezitten, en links en rechts besloten

zijn tusschen een minimnm en een maximum waarde van .c —
w'elke twee waarden van ./ dezelfde zijn als die waartusschen de

v,x projectie ingesloten it.. Maar het hoogste en het laagste 'punt der

T,.T projectie is in de r,,r pi'ojectie geen bijzonder punt. Alleen

hebben in deze L\r projectie de genoemde punten de eigenschap, dat

een ujn — = O en ook een lijn -^ = O bij de minimum- ot maximum-

temperatuur deze ^^.l• projectie aanraakt. Bij alle temperaturen tusschen

die minimum- en maximumtemperatuur, wordt de v,d' projectie door

een lijn --~ := O in twee punten gesneden, en evenzoo door een lijn
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^ 0. Maar die raking kan geschieden, bijv. voor de minimum-
d.v^

temperatuur, in een punt dat öf links óf rechts ligt van het punt,

xv'aavin r de minimiiniwaarde heeft, en zelfs, maar in bijzondere ge-

t/z-

vallen juist in dat punt. De grootheid — kan dus voor het punt

waarin T minimaal is, zou\vel positief als negatief zijn.

Dit geldt ook voor het punt, waarin T maximaal is — maar in

het algemeen is het eerstgenoemde punt liet belangrijkste.

(Ir

Is voor dit eerstgenoemde punt -- positief, dan is dit ook het
dj-

dr d-\l'

geval met — \ oor het punt. waarin — ^ O de gesloten kromme
i/.r dv^

dhp d'tpdv ^
aanraakt, en daar j- —— — ::= O is, zal in het punt. waarin T

dv'dm dv' d.v

minimaal is, de grootheid negatief zijn. Evenzoo is voor dat
dv''die

rfhf' d'ip (f i|; dv
punt, omdat ook de li|n ^ O raakt, en dus 1--—--— = is,

d.v- d.c' dx'dvdx

en de raking zoo geschiedt dat de geheele gesloten kromme binnen

d^i\) d'ij? (/-/)— z= O ligt, de grootheid — positief en — positief. Mocht de mini-
dx'' dx' dx^

mnmtemperatuur juist aanwezig zijn in hot punt der g-esloten kromme,
dr d'-p rf'if'

waar — = O is. dan is ook tegelijkertijd z:^ O on - =: 0. Is

dr
. ^ , <^^^P «^"V

daarentegen iiegaliei, dau is negatief en evenzoo .

^ dx '^ dxdr
^

dx'

Is de geheele krouime tot een enkel punt samengetrokken, dan

geldt dit ook voor de twee overige projecties — en voor dat geval,

zijn deze projecties gemakkelijk in de waarde van e, en f, en n

l/e
uit Ie drukken. Dan is, zooals reeds vroesrer gevonden is, r ^ —

,1 — 1

en 1 — ,r ^ '-. De waarde van- is dau gelijk aan of gelijk

aan l-f-ö, ol - = 1 -| —

^

^ ot
kik.

f' " (l/fi + l/f,)' b n (|/fj 4- \/e.y

Zoowel bij f^ = O, ais bij e, =: O is r—h = O, en daar het een

punt betreft, dat op de lijn , =0 ligt, is dan T—O. Een maxi-
dr

, . r
mumwaarde van v komt niet voor, maar wel van -. Wij vinden dit

b
'

51
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVII. A". 1908/9.
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het gemakkelijkst, door den vorm te behouden :

b (1— ,, + n.vy

Zou V maximaal kunnen zijn, chxn zou

db dB

dx dx

moeten zijn, of:

(n— 1)-
^-1

,

[\Mn-l).vY ^ ^
!+(,,_ 1),,.

-^
^ (n-\yx{\- x)

Na herleiding zouden wij vinden n r= 0. Maar de maximaolwaarde

V dB 1

van — of van — = O, eischt n,c = 1 — ,r of .' =
b dx n-\-\

.Stelt men voor *; en J—,r de waarde ^/fj en ^ij/e^, dan vindt men

als voorwaarde f^ = f^, en dus wai =: ph^- De waarde van — is dan
h

{n-iy (w + 1)' r

gelijk aan 1 -|- = Zoolang n klein is, is — slechts
4« 4« h

weinig grooter dan i , en dus T veel kleiner dan 71. Maar voor zeer

groote waarden van n, bijv. circa 10, kan het kritisch volume be-

reikt worden, en dus T r=i Th zijn. De grootheid — kan trouwens bij

b

steeds stijgende waarde van n onbeperkt aangroeien, waarbij dan T
echter een steeds kleinere fractie 'an Tk wordt. De waarde, welke

f; en f j zullen hebben en bijge\'olg de waarde van ,r, - en T, kan
b

echter niet willekeurig gekozen worden. Behalve dat fj en fj zoo-

danige waarde moet hebben, dat het punt, daardoor voorgesteld, ligt

op de parabool OPQ, moet ook aan den eisch voldaan worden, dat

rt\j = ^'a^a.^ is. Voor het geval, dat /' = 1 is, zijn de waarden van

?! en 8.J licht te berekenen. Dan moet het punt (f,,^,) ook liggen op

een tweede parabool, gelijk en gelijkvormig met FQO en volgens de

Tj en de f, as met een bedi-ag gelijk 1 in negatieve richting verscho-

ven. Daar deze parabolen de as evenwijdig hebben, zal er slechts

een enkel snijpunt zijn. De \'ergelijkingen, waaraan \oldaan moet

worden, zijn dan

:

(f, — w^ 6j)' = 4 n' (n — 1 ) (f, — n 6.,)

en (f j
— n- 6j -(~ "° — 1)" ^ 4 Ji {n — 1) ( 6^ — n e„ -[- n — 1).
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Men vindt dan :

n 4-3

4 («4" 1)

3«+l
en /( l/f. ^ (n — 1 ),

M + 3 3«-fl , ,

of X =: en 1— x=z . De in dit o;e\al verkreeen waarde
4{h + 1) 4(«+ 1)

^

van T is lager dan de hierboven berekende als wij s^ = e„ nemen.

Is /- <^ 1, dan neemt natuurlijk e^ toe en f, af, en omgekeerd.

ï^r zou een waarde \an / gekozen kunnen worden, zoodat T een

maximumwaarde verkrijgt, maar daai'op komen wij later terug.

Maai- in elk ge\al kunnen dus de waarden van fj en &., zoodanig

d'ii- (/'i|>

zijn, dat de twee oppervlakken —- = O en —- elkander slechts bij

dx' dr'

één enkele temperatuur raken, zonder dat zij verder elkander snijden.

En deze temperatuur ligt, tenzij u zeer groot is, zeer laag. Zoo

a\ b ^
berekenen wij voor » =: 2, uit de formule J//iT= 2

^ en de

b

T 1

onderstelling /-^l, de waarde van —=— ongeveer, en bij andere
Tl: 1

4

waarden van /' wordt deze waarde van -^,- slechts weinig hooger.
Tic

Maiir bij groote waarde van n zouden fj en f., zoodanig kunnen
zijn, dat v tot '6h nadert en T tot Tk; dit zou bij « =r JO het geval

kunnen zijn. Wij zien dus hier \oor de A'erschijnselen van niet-

mengbaarheid de volgende mogelijkheden, afhankelijk van de waarde

van n. Bij lage waarde van n kan er raking van de twee genoemde
oppervlakken plaatsgrijpen bij zoo lage temperatuur, dat de waar-

neming door het optreden van den vasten toestand onmogelijk is.

Bij toenemende waarde van n stijgt deze temperatuur, en bij zekere

waarde van n kan zij tot '/i of 7= Ti zijn gestegen, en de waar-

neming niet meer door het optreden van den vasten toestand worden
verhinderd. Daar, als er raking van de beide oppervlakken bij zekere

tempci'atuur plaatsgrijpt, reeds bij lagere temperatuur twee plooi-

punten zich vertoonen, die dan bij hoogere temperatuur dan die der

raking weder vei-dwijnen, zal er dus tusschen twee temperaturen,

drie-phasendruk bestaan. Een scherpe bepaling van de waarde van

n, waarbij dit het geval is, is reeds daarom niet mogelijk, omdat
wij niet hebi)cn kunneu bepalen, welke verhouding er is fu.vsciien de

51*
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rakingsteraperatnm- en die, waarbij het dubbel plooipunt zieli begint

te vertoonen of verdwijnt, en bovendien niet hebben kunnen bepalen,

hoelang het dubbel plooipunt aanwezig moet zijn, alvorens het

plooipunt zich op de binodale lijn vertoont of verdwijnt. Maar bij

kleine waarde van n kan de laagste temperatuur, waarop de ont-

nienging begint, zeker niet woorden waargenomen, ten minste als de

oorzaak der ontmenging in de hier besproken omstandigheid zal

moeten gezocht worden.

In de T,j: projectie bestaat dus in het besproken geval slechts een

enkel punt, waarvoor de waarde van .r in de linkerhelft gevonden

zal worden. Maar teekenen \\ij bovendien de 7',.?' projectie van

de plooipunten, die van het bestaan van het raakpunt van —^ = O

en = O het gevolg zijn. dan verkrijgen wij weder een gesloten

kromme. De projectie van het raakpunt ligt waarschijnlijk, vooral

wat de waarde \an x betreft, zeer excentrisch ten opzichte dezer

kromme — mogelijk w^el zelfs rechts daarbuiten. De linkeHak dezer

kromme is de projectie van de irrealiseerbare plooipunten, en die

zullen steeds sterk naar kleinere waarden van .r heenbewogen zijn.

Maar is de projectie een gesloten kromme, dan moeten zij toch bij

hoogere temperatuur weder snel tot de punten van den rechtertak

naderen. Er is echter nog een ander geval te wachten. Bij het geval,

dat de projectie der plooipunten beneden de kromme blijft, die den

loop van 7t aangeeft, is de gesloten figuur te wachten — maar als

de waarde van T zoo hoog zou stijgen, dat de kromme 7\- = j\x)

gesneden zou worden, dan zou de linkertak der projectie in ontmoeting

komen met het gewone plooipunt, dat van de zijde van den compo-

nent met de kleinste waarde van 1\- aankomt. Het gevolg is dan

dat de projectie der plooipunten een kromme vormt, welke begint

bij x = en T= 7\^, van daar af stijgt tot de hoogste dubbelplooi-

puntstemperatuur, daarna daalt tot de laagste plooipnntstemperatnur,

om van daar af te stijgen tot 7\,. Dit laatste geval is uitvoeriger

door mij behandeld K. A. v. W. in ,,de Transformatie van een

zijplooi" enz.

In fig. 39 is de T,,v projectie voor het eerste geval schematisch

voorgesteld. Door het punt i^is het raakpunt van de twee oppervlakken

=: O en = O aangegeven. De doorgetrokken lijn stelt de meet-
d,v^ de'

kundige plaats der plooipunten voor, het punt P„i is het bene-

denste dubbelplooipunt en P, ; het bovenste. In de punten Q, en Q,

verschijnt of verdwijnt het realiseerbare plooipunt op de binodale
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lijn — en tussclien de temperaturen \an Q^ en Q^ is er dan drie-

phasendruk. De gestippelde kromme, welke in Qi en Q, liet laagste

1

%-

X'-O
Fis. 39

X=I

en het lioogste punt heeft, geeft bij elke T de samenstellingen der

foëxistoereiide vloeistofphasen aan, terwijl de kromme Q',, Q', de

samenstelling der derde coëxisteerende phase (dampphase) aangeeft.

De liromme 7'/. =: /(,/) is liooger in de (iguur geteekend.

Uit de opmerking. Bijdrage XI, pag. 453, Deel XVII, volgt echter,

dat het punt P zelfs niet aanwezig behoeft te zijn, terwijl het ove-

rige der figuur, maar dan met minder uiteenloopende temperatuur-

grenzen, aanwezig kan blijven. Zelfs zouden wij ons de omstandig-

heden zoo kunnen denken, dat de punten Pai en P^d samenvallen,

maar lian zoutien reeds vroeger Q^ en Q, en Q'i en Q', zijn samen-

gevallen.

In fig. 40 is het tweede geval geteekend. Weder is P de projectie

op het T,.t: vlak \aii het aanrakingspunt der twee oppervlakken
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^ = O en — rr= 0. De doorgetrokken kromme A Q^ P,^ P„k Q, B

Fig. 40.

enz. is die dei' pluoijtniiteii. De |)nnten P,,/, en l\-,i zijn de dnbbel-

plooipunten. Tnssclien de tempei-atuur van A, id. 1\^ en die van

P,d zijn er dus 3 piooipunten, tenzij Pai hooger dan .4 zou liggen,

in welk geval Pgh in de plaats van 1\-^ zou komen. De kromme

Tk = f{.v) is mede in de teekening aangebracht. Deze zal bij .t' <^ 1

de plooipuntskromme moeten snijden, en wel tweemaal. Het eerste

punt is niet door een afzonderlijk teeken aangegeven, maar het tweede

snijpunt is in de nabijheid van B ondersteld. Dit tweede snijpunt

heeft een waarde van T, bij welke, als men een p,x doorsnede van

het saturatievlak teekeiit, en daaraan toevoegt een lijn welke den

druk aangeeft, bij welke er coëxistentie zijn zou, als het mengsel

zich als ©nsplitsbare stof gedroeg, het uiterste punt dezer lijn zou

liggen bij dezelfde waarde van x als die van het plooipunt.
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Bij hoogere waarde van T heeft men dan weder, wat gewoonHjk

als normaal geval beschouwd wordt, de regel dat voor een gegeven

mengsel T^,/^ Tk is. Daar voor x zeer klein en j: bijna 1 dit

inJerdaad het geval is, zal, als er snijding is van de krommen

Tk ^=/i-K) en Tfji= (f {.v), dit tweemaal moeten plaats hebben. Bij

de punten Q^ en Q^ ligt het plooipunt op de binodale lijn, en tus-

schen de temperaturen Q^ en Q, is er driephasendruk. De samen-

stellingen van de drie coëxisteerende phasen is door de gestippelde

lijn, Q'iQMiQ'z aangegeven. Men zou het gedeelte dezer lijn Q\Q.,

damptak kunnen noemen. De damptak vertoont in de teekening een

bijzonderheid, waarop tot hiertoe de aandacht niet gevallen is, n.1.

dat zij een punt kan bevatten, waarin x een minimumwaarde heeft.

Deze bijzonderheid heb ik niet geteekend in de dampkromme van

tig. 39, omdat zij daar minder waarschijnlijk is. Daar dit een om-

standigheid geldt, waarop tot hiertoe niet gelet is, en die toch niet

van belang ontbloot is, veroorloof ik mij hier een uitwijding om de

mogelijkheid van het bestaan van zulk een punt met minimum-

waarden van .V aan te toonen. Ik doe dit te meer, omdat daarbij

eigenschappen ter sjirake komen, waarvan de kennis noodzakelijk

is, als men verschillende bijzonderheden, bij den driephasendruk

voorkomend, in haar beteekenis begrijpen wil.

Noemen wij de samenstelling van het punt, dat de dampphase

voorstelt, x^, terwijl x^ en .i', de samenstellingen d^r vloeistofphase

voorstellen — en zij x^ <^ .r, <^ x^. Nu gelden de vergelijkingen :

dp = (-^2 — -^i)
{
y-ï )

dx, + IJ,, dT

«'31 dp = (-, — .cj —-7 d.v, + ij„ dT

Voor den driephasendruk gelden beide vergelijkingen, en men
dp

verkrijgt de waarde \'an --, voor dezen driephasendruk, welke wij

dp
door zullen aanduiden, door dx^ uit deze 2 vergelijkingen te

'^''''128

elimineeren. Deelen wij de eerste vergelijkingen door x^ — x^ en de

tweede door x^ — x^, en trekken wij de quotiënten van elkander af,

dan verkrijgen wij de bekende formule:

dp

Ut',

n^ — V,
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dp
Substitueeren wij deze waarde van in de twee gegeven ver-

gelijkingen, dan verkrijgt nien :

dp f d"i^ \ d,)\

''" ~J^^— (•'"" 1^ T^- Tr + '*^"

dr,^, \dx,-JpTdI

en

dp
, ,

fd.S

.«iV/vr dTdT^^^
'

\d-v^'J/jT dT

Men kan, na deeling door w^, en i',, ook schrijven:

d'i \ dx.

dx vTdT /dp

rf7',„ r,, \d2'

/(/='e\ dx,

[dx^y^rdfdp \dx,y^Tdr fbf
^-

of

(iT,„, i'., VöT

^^/^
f dp \ dx, /'dp

dr,„-[^dxJrdr'^\dTj,,,

fdp \ fdp \
als men door - en - voorstelt de verlioudiiig van de

toename van p en de toename van 7' op het dampblad van het saturatie-

opporvlak \oor een doorsnede met standvastige waarde van x = x, ,

telkens voor het coiixisteerende evenwicht tusschen de i)hasen 1 met 2

dp fdp\
en 1 met 3. Het verschil — I , vermenigvuldigd met

^^n. \dTJx.^

—^'— geeft dus liet teeken van ili\ aan. Evenzoo, als men '2 in 3
x^—x,

verandert. Nu is wel is waar het saturatieoppervlak door het bestaan

\'an den driephasendruk sterk gewijzigd. Maar deze wijziging beperkt

zich tot waarden \an 7', tusschen die, waarbij deze druk begint en

eindigt, en ook binnen deze grenzen van temperatuur bestaat, als men

van de raetastabiele en labiele coëxisteerende phasen afziet, het saturatie-

oppervlak slechts uit een benedenblad en een bovenblad. Elke door-

snede, bij gegeven waarde van .7:, is dus weder, behoudens de modi-

ficaties binnen de genoemde temperatunrgreuzen, de bekende figuur,

waarin de beuedeutak vloeiend in den l)oventak overgaat. Deuken

wij nu in elke doorsnede ook aangebracht de lijn ^^,„8 als functie
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\an T. Alleen voor zoo\er deze lijn ligt tusschen boven- en beneden-

tak van de doorsnede van het gewijzigde saturatievlak, kan het

mengsel van de gekozen waaide van x zich in drie phasen splitsen.

Snijdt deze lijn, hetzij den boventak, hetzij den benedentak, en ligt

dus een deel der lijn p^,, buiten het saturatievlak, dan moet dat

als parasitisehe tak, tenminste voor het gekozen mengsel, beschouwd

worden. De stippellijnen van tig. 39 en tig. 40 stellen dus de waarden

van T voor, waarbij de lijn p,., een gekozen doorsnede van het

saturatievlak snijdt. En de vraag, of in fig. 40 het punt Q\ zoo-

danig ligt, dat er bij deze waarde van x nog een ander punt in de

gestippelde kromme voorkomt, valt dus samen met de vraag of er

doorsneden bestaan, waarbij de lijn pj,, de saturatiekromme 2 maal

snijdt. Volgens de formule ter berekening van — gaat, omdat op
dT

den damptak zoowel — als negatief is, een negatieve

waarde dezer grootheid gepaard met een positieve waarde van

f
—

I, of met een binnentreden bij toenemende T van de

lijn /j,,^3 in het heterogene gebied. Omgekeerd toont een positieve

dx
^ ,

waarde van ^, dat bij toenemende temperatuur de lijn p,j, in het

homogene gebied treedt, en dus verder slechts als parasitisehe tak

fungeert. Nu is in liet punt Q'
. de waarde van — geüjk aan

de waarde \ an f | . zooals die op de doorsnede van het sutura-
[dTj, ^

lievlak is voor de ./.' van her punt Q^, gelijk volgt als wij in de

alKemeenc foruuile voor voor .' stellen .;., -1- (Lv.,, voor T'^,6
• dT,,,

' -
I •' 3

stellen r..-|-'/ f , en voor j^, nemen tj, -{- <Ih..- Wij vinden dan n.1. :

dT,,, dv,

d.v,

J»^, dL\ /«'^A fdv\
^ oor —' en —- kunnen wij schrijven ~ "

| en — ' , omdat
d,i\_ dx, Vl^-v.JpT \^'''2Ji>T

de phasen 2 eji 3 dan /* en 7' gelijk hebben. Nu is het punt (i, een

vloeistofphase en dus een punt van liet l)ovenblad van het saturatie-

vlak. Bij lage tempei'aturen is in het algemeen de waarde van
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— 1 voor zulk een punt niet groot. Maar over het algemeen toch

fdp\
grooter dan de waarde van ( — op het dampblad, zelfs voor door-

sneden waarbij .); kleiner is. Ten minste bij tempei'aturen, die tamelijk

ver van 7\ verwijderd zijn, zoodat er dus, afhankelijk voornamelijk

van de temperatuur twee mogelijkheden zijn ; öf de waarde van

( — I in het punt Q, kan grootor ziin dan ( -— 1 voor het punt ö',,

of kleiner — en dus de waartle van x voor hot punt <)\ kan of

terugloopen of vooruitgaan.

Over de geheele breedte der driephasenkromme i-echts \'an Q.. ver-

laat de lijn p^„^ bij stijgende temperatuur het boven vlak van het

saturatieoppervlak. Ook nog is dit het geval voor punten links van

Q„ ; maar spoedig zal een punt vooikomen, waar de driephasen-

kromme naar het benedenblad overgaat. Dat punt moet dus liggen

op den schijnbaren omtrek ten opzichte van het J", .i'-vlak ; of, anders

gezegd, het moet een kritisch raakpunt zijn. Ook dan nog gaat de

driepha.senkromine naar kleinere waarde van .?•. Eu eerst later kan,

maar dit alleen op het benedenblad, een punt voorkomen waar a;

minimumwaarde heeft. En als de temperatuur van (2, betrekkelijk

laag is, zal het weder naar rechts loopen van den damptak der

driephasenkromme, bij dalende temperatuur, zeker voorkomen. In

tig. 39 heb ik den damptak dan ook aldus geteekend, ofschoon ook

daar de omstandigheid van het terugloopen van x kan voorkomen.

Daar komt bovendien de omstandigheid vooi-, dat ,v minimum- en

maximumwaarde vertoont bij de vloeistofphasen. De voorwaarde voor

/d/A fdp\ dp
,v, hetzij maximum, hetzij minimum, is 1 t;^ I

^=
I J^ )

^^
J^^
—

»

als wij de phase, waar ,v terugloopt door 1 aanduiden.

Maar keeren wij na de bespreking van deze bijzonderheden, terug

tot de behandeling van de 7\x projectie der gesloten kromme.

Wij hebben reeds opgemerkt, dat het punt P afwezig is, als de

oppervlakken —~ = O en — ^ O elkander niet snijden. Omgekeerd

breidt zich P uit tot een kringvormig lijntje als de oppervlakken

niet slechts raken, maar elkander snijden. Wij verkrijgen de ver-

V

gelijking van deze kringvormige lijn, als wij de waarde \an - uit
b

de vergelijking.
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o o

oplossen, en die substitueeren in = O of = 0. Het eenvoiv
dic' dv"

.' , .
('^)'

digste gesciiiedt dit in — = O, of MRT— 2 y ^ ^{ ; of de^ ^ dv^ b rv^'

b

b <^ f^'\f b .

waarde van - siibstitneeren in AfRT^^'lj
I

~
1 1

'
I

• Sciirijven

b
wij -

V
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2f 1MET = [1 ^ (n—1) .v] —
.

I
(n—l)' ~B (^*—Tf l—.v\

Zoelfen wij de inaximumwaarde van T, dan \ inden wij ter bepa-

ling van .f', een vergelijking van den S'^"-'" graad, n.1. :

Sn— 1 3— 11

(1— ,1-)' + .c (1— A-)' 'i'^' n'-v' = O

nx
en :; = k stellende :

1

—

X

3«— 1 3

—

n
1 -r k F A» == 0.

2k 2

Voor n ^ 1 zou / =: 1 zijn, voor ?i := 2 is k:= 1,22 ; maar voor

zeer groote waarde van n nadert - tot -. Dit beteekent dat voor

1

n=^\ de maximumwaarde van MRT ligt bij x ^ - en A'oor n=^ :x>

1
,

11
bij X =^ — . Bij alle andere waarden van n ligt .v tusschen — en -

.

Met behulp van die waarde \'an x kunnen wij dan de hoogste

waarde van MRT berekenen voor de punten, waar X::=Ois. Maar

de conclusie is niet verschillend van die welke wij hierboven ver-

kregen, n.1. dat eerst bij n merkbaar grooter dan 3, de waarde der

temperatuur stijgen kan tot Tk of zelfs maar tot Tk^

De waarde welke wij in het algemeen vonden in vergelijking (1)

voor de temperatuur der punten der gesloten kromme, is te inge-

wikkeld om Nolledig te woiden bediscussieerd. Wij kunnen echter

wel voorzien, hoe in het algemeen de gedaante der /"..f-projectie

wezen zal. Voor een kromme van kleine afmeting is het punt P
van tig. 39 en fig. 40, te ver\ angen door een kleineren kring, welke

zich uitbreidt naarmate de gesloten kromme zelve grooter afmetingen

aanneemt. Natuurlijk dat dan ook de overige lijnen den invloed

daarvan ondervinden. Zoo zal in lig. 39 het punt F^i dalen en

Pcd stijgen. Het eerste gedeelte van MRT in vergelijking (1) nl.

2 = geeft voor elke waarde van x, en dus van a,
b (1+5)= ^

b, B en X, de waarde van het arithmetisch midden aan, dus de

hahe suni \an de laagste en hoogste temperatuur, en het tweede

u
gedeeUe nl. 2 — i^lB—B--\- \)\ X geeft het bedrag aan. dat de

b

werkelijk \ourkoniende temperaturen boven of beneden die midden-
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waarde gelesen zijn. Dat tweede gedeelte is imaginair luiiteii de grens-

waarden van -v. Tusschen deze grenswaarden van x is nl. A' positief,

en daarbuiten negatief — maar het eerste gedeelte bestaat over de

geheele breedte. De gang van dat eerste gedeelte is in hoofdzaak aan

te geven. Beginnende met 7'= O en j; = O, eindigt het evenzeer

met deze waarde bij .(=!. Maar bij zeer kleine waarde van x of

1 — X, mits buiten de grenswaarden van x, is dat eerste gedeelte

negatief.

In de grenswaarden \an x, waar A = O is. heeft het de positieve

a B'
waarde, hierboven behandeld, MI\T ^= ? -—

. Maar even bui-
o 1 -p li)'

ten deze grenswaarden van .'•, moet een waarde gelijk O voorkomen

;

wij besluiten dit, door op te merken, dat als x ofl—.7^ zeer klein is,

B' en XB verwaarloosd kan worden, ten opzichte van B, terwijl A
buiten de grenswaarde van x negatief is. De kromme, welke dat

eerste gedeelte voorstelt, begon met een ordinaat gelijk nul, daalt dan

beneden de as, maar snijdt de as weder vóór dat de kleinste waarde

van X is bereikt, voor welke X gelijk nul is, klimt dan tot een

maximumwaarde, om daarna te dalen tot beneden de as, om eindelijk

met een waarde nul te eindigen.

Teekenen wij dan ook evenals in fig. 39 de kromme T/c, dan is

deze kromme natunrlijk de grens, waarboven T voor eenig punt der

gesloten kromme niet stijgen kan. Daar de gesloten kromme de

doorsnede van twee oppervlakken is, die elk een schijnbaren omtrek

op het T,x vlak hebben, kan de projectie der doorsneden niet buiten

dien omtrek \allen. Zoo kan dus de T,x projectie óf 1 óf 2 pnnten

met de kromme Ti; gemeen iiebl)en, in welke punten zij aan deze

kromme raken moet. In die raak|iunten is - = 3. Zijn er twee raak-

(•

punten dan is tusschen deze punten - > 3. De opmerking, dat in

)•

de raakpunten - = 3 is, stelt ons in staat om aan te toonen dat^
b

deze omstandigheid l)ij lage waarde van n niet kan \oorkomen.

Vooreerst al niet l>ij // <^ 2, omdat dan r, zooals wij vroeger zagen,

kleiner dan h., = '2h^ zijn moet. Voeren wij in de vei'gelijking

:

(1_^4)- 2^ +(1 + S) =

de voorwaarde in - =: 3, dan verkrijgen wij: -•

b

4: = dA—B.
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{7i—Yfx {n—Yf 1— .'

_ 1

~
1 + s. 1 >r(l+g,) 1

^
{n—\yx {n— \f 1-

Nemen wij twee uiterste gevallen J° het geval, dat f^ en f , = O

E, 1 w'e, 1

is; 2° het geval, dat ^ Ït^- + ;^ T.Tl = ^-
{ii — \)-x (h— 1) 1

—

X

In het eerste geval is i? ^ A, en dus B = -, of dan moeten er

voor ,i' bestaanbare waarden te vinden zijn uit do vergelijking

:

1 1 '•' 1 o 11 111
1 rzr 6, welke waarden daarenboven moeten

{n— lfx ^(n-l)-l— a.'

liggen tusschen de grenswaarden van x, in dit geval e = O en .i- = 1.

Zullen de wortels bestaanbaar zijn, dan moet:

,y\rv\
1 n—\

of

w + 1

n—

l

of

^1/3—

1

verandert men het teeken ^ in =r, dan is er slechts één wortel bij

1/ 3 n , /\ o r- 1 ,

91 = en 1— .t' = / . Dus bij )i circa 3.i5 zal, als
//— l n '-\y 'i

6, =: 6, =:Ois,-= 3 ziju bij .('
=

. Dan raakt in de T-a' projectie
' - b

^
4.75

de gesloten kromme aan de kromme Tk- Maar dan zal de onderste

tak der T,x lijn tot T = O zijn gedaald. Dan hebben wij wel

fig. 40 te wachten, echter met die verandering dat Pab op een hoogte

^ O ligt en de drie-phasendruk bij alle lage temperaturen reeds

aanwezig is.

f; 1 «'f. 1

In hot I woede ïoval, waarin de onderstelling —h;^

—

~ r— =^ 1

(«- )" .1- (h-I)' l-.i-
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echter inhoudt de aanname dat het punt, waarvoor - = 3 is, bij een

waarde van .c ligt, welke juist een der grenswaai-den van x is, is

B
-—-^A en levert de vergelijking 4=9 A—B voor 5 de waarde 2. Dan
l+Jb

11 7l' 1 3
moet dus ; ;-t-.-+, r^; ^- bestaanbare waarden voor x

(il— l)-a" (n— 1)-1

—

.c 2

opleveren, en moet dus j / - > zijn, of /« > 10.

Nu zal echter in het algemeen, als wij aan tj en ?, waarden toe-

kennen, niet aan de voorwaarde van het tweede geval voldaan zijn,

f, 1 n'fj 1
en niet -—'—- y- —

;

tot 1 zijn gestegen — maar zullen
{n— \y n (?i— 1)-1— .c

6j 1 M"fj 1
wij moeten stellen ——

h

<^ 1, of gelijk aan 1—«,

waarin « een waarde zal hebben tussehen 1 (die van het 1ste geval)

en O (die van het tweede geval). En het gevolg zal dan zijn dat de

voorwaarde — = 3, een waarde van n zal eischen, welke grooter is
h

dan 3.75, maar welke niet tot 10 zal behoeven te .stijgen.

Maar ik zal niet verder de daarvoor benoodigde berekeningen

voortzetten. Resumeerende blijkt uit het voorgaande voldoende 1°.

dat het geval, dat er driephasendruk tussehen weinig uiteenloopende

temperaturen bestaat, kan \oorkomen bij alle waarden van n —
maar dat als ii klein is, deze beide temperaturen te laag liggen om
te kunnen worden waargenomen. De juiste waarde van n aan te geven,

waarvoor deze temperaturen, als zij bestaan, kunnen worden waarge-

nomen, is niet mogelijk, zoolang niet bekend is, de verhouding tussehen

de temperatuur, waarbij de twee oppervlakken = O en ::=0

elkander raken, en de temperatuur, waarbij het dubbelplooipunt is

ontstaan of verdwijnt. 2". Dat voor het geval van lig. 40 de daarvoor

noodige waarde van n op minstens 4 kan begroot worden. 3°. Dat

naarmate s^ en fo beneden de parabool OPQ dalen, de twee tem-

peraturen, waartusschen 3-phaseiidruk bestaan kan, verder uiteen-

loopen, en eerst als 5i en e^ (wij handelen hier alleen over positieve

ïi en f,) gelijk O zijn geworden, de benedenste temperatuur zelfs tot

het absolute nulpunt is gedaald.

Nemen wij verder in aanmerking dat het punt 8j, 6, ligt op de

kromme a\., ^= Pa^a.,, welke in f, en f ^ een ellips, parabool of hyper-

bool voorstelt, al naar gelang /' < 1 of > 1 is. En dat van die



'

( 806 )

kromme alleen die punten een gesloten kromme, waarover wij gehan-

deld hebben, leveren, welke liggen in den driehoek OPQ (beneden

de parabool), da'i zien wij dat de besproken verschijnselen niet alleen

van n afhangen, maar dat bovendien voor a^ en «, en a^., bijzon-

dere betrekkingen bestaan moeten, die voorgesteld worden door e^ en

,e- 1 r-i • "' ^+*i "» «\'+^i)
65 positiet \n de vergelijknigen — := en — = en

c {n— iy c {n-{-\y

11— 1^1 ^1 -\- n Vs.y Verreweg het grootste gedeelte der kromme

a'i, ^= l'a^a.. ligt buiten dit gebied, en het voorkomen der besproken

verschijnselen zal dus steeds als betrekkelijk zeldzaam moeten beschouwd

worden. Gaan wij in de ruimte OPQ naar beneden, zoodat of e^ of

f, of beiden O of negatief worden, dan (maar het gevolg van het

negatief zijn van e^ en s, is nog niet besproken) is er driephasendruk

reeds bij T=0 te wachten. Gaan wij langs de kromme a'^ = /'flirt,

naar boven, en komen wij, met e^ en <=, boven de parabool, dan is

er volkomen mengbaarheid. (Men raadplege echter voor de noodige

waarden van fj en f^, voor \olkomen mengbaarheid Bijdrage XI

pag. 456). Daar het naar boven gaan in de kromme a'\^ = i'a^a, het

afnemen van —- medebrengt, volgt hieruit ook, dal als in analoge

gevallen de verhouiling —- afneemt, wij van niet-mengl)aarheid tot

volkomen mengbaarheid overgaan.

Deze besluiten, bij de atleiding waarvan ondersteld is dat wij alleen

met normale gevallen te doen hebben, n.1. zulke waarbij geen

chemische werking tusschen de twee componenten plaats heeft, of

waarbij elk der componenten zich normaal gedraagt, worden geheel

bevestigd gevonden door de waarnemingen. Slechts één uitzondering

is mij bekend, n.1. dat het geval van tig. 40 ook voorkomt bij de

waarnemingen van Kuenkn voor mengsels van aethaan en aethyl-

alcohol enz. In dat geval hebben wij n of beneden 2 of slechts

weinig hooger dan 2 te stellen. Hoe het abnormale gedrag van

alcohol hier een invloed heeft, als of n vergroot is, is voorloopig

niet in te zien. Maar in de gevallen van Büchner voor mengsels

van koolzuur en organische vloeistotfen, waarbij evenzeer fig. 40

schematisch den gang aangeeft, heeft 71 zeker wel de door berekening

gevondeji waarde (Büchner Proefschrift 1905).

Ten slotte nog een paar opmerkingen.

lo. De loop van de plooipuntslijn voor het geval van fig, 39, even

zoo van den driephasendruk als functie van T, heb ik reeds gege-

ven in fig. 30 van Bijdrage VI.

2o. Hel bovenste en het benedenste blad van het saturatie\'lak



( 807 )

ondergaan in liel geval van lig. 39 slechts tussclien de Iwee tempe-

raturen, waart usschen driephasendruk is, wijziging. De wijziging voor

het bovenblad bestaat in het volgende. Tusschen de grenswaarden

van ,/' \aii de gestippelde gesloten lijn van fig. 39, is het bovenblad

verhoogd. Bij de grenswaarden van .v zelve, is die verhooging nog

gelijk nul.

Maar voor waarden van .r, die zich van deze grenswaarden ver-

wijderen, neemt de verhooging zekere waarden aan, echter eerst

alleen tusschen temperaturen, die weinig vei'schillen. Maar dit is

geheel door tig. 39 aangewezen. Van dit alles is het gevolg, dat als

men zekere drukvei'hooging aanbrengt, bijv. waarneemt boven den

maximumdridv van het gewijzigde vloeistofblad, de geheele niet-

mengbaarheid van den vloeistofvorm verdwenen is. Laat men den

druk dalen, dan kan de niet mengbaarheid weder intreden, maar bij

een drukking, welke slechts weinig geringer is dan de maximum-
drukking, bestaat zij slechts in een zeer klein temperativurinterval.

Met andere woorden, daar heeft de ge.stippelde kromme van fig. 39

zich sterk samengetrokktn. Hierbij zullen zeker w^el twee gevallen

kunnen voorkomen, of dat er een werkelijke minimumdruk ^oor-

komt, ^)f dat de drukking in het punt Q de hoogste is. Bij hoogere

temperaturen is dan echter nog splitsing in damp en vloeistof mogelijk.

3. Als in fig. 40 de omstandigheid voorkomt van minimumwaarde

van .(' op den damptak, dan bestaat er voor enkele mengsels als men
juist den driephasendruk volgt teruggang der condensatie.

Bij de mengsels, welke de hierboven beschreven nietmengbaarheid

tusschen twee temperaturen vertoonen, kan zoowel i^%,^a, a.2, als

a'jj <[ «1 öt, zijn. Evenwel als ""lo ^ '/i '/, is, is de kans op niet-

mengbaarheid geringer. In dit geval liggen de punten s^, e.2 op een

hyperbool, welke de ruimte Oi'(^ beneden de parabool snijdt, dicht

bij het punt Q\ en naarmate de snijding dichter bij Q plaats heeft,

is de afstand tusschen de parabool en de f, as geringer. En zoodra

de waarde van '— zoo groot zou worden, dat de snijding van de

hyperbool met de f, as xoorbij (j valt, zal nietmengbaarheid wel

geheel uitgesloten zijn. Dus als -^ ^ is. Voor de vol-
«jdj 4 ti^-\-{ti— 1)'

ledige behandeling van de snijding der oppervlakken ^ Oen —-= O
d.v- dv'

blijft uu nug over de gevallen na te gaan van negatieve waarden

van Fj en s^.

52
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Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt eene mededeeling

aan van den Heer Ph. Kohnstamji : „(ïce.v den loop der isopieaten

bij binaire .stelsels JI."

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

8. Het punt .v = x„, v = O waarvan wij in de vorige mededeeling

dp
(Deze "Verslagen p. 670) de beteekenis voor den loop der lijnen — =0

dv

dp
en — =0 uiteenzetten, is ook voor de isopiesten zelf een uitzonderings-

dx

punt. Naderen wij tot dit punt langs de lijn x = x^, van groote volumina

af, dan is de druk eerst nul, klimt tot een maximum, althans bij

positieve a, om daarna weer door nul lieen te gaan en voortdurend door te

MRT a
dalen tot — qd, zooals gemakkelijk uit de formule p = blijkt.

V V-

Komen wij in het punt x^x^, v ^ O daarentegen langs de lijn w := ó

dan vinden wij voor den druk de waarde -\- oo. Ook al de tusschen-

gelegen isopiesten gaan door dit punt heen, zooals blijkt, wanneer

db 1 ^b
wii in de verg. voor den isopiest substitueeren o = —- a: 4- - -—a-"

' ^ ^ dx 2 dx*

fdv\ 1 A/'p^ ,,..,,
en y z= - .b -|— — ,2;% daarbij dus het punt x = x^, v ^0 als

\dxj,, 2 ydx^Ji,

oorsprong van coördinaten aannemende. Stellen wij dan verder

A^i'A db .. , • , ,— \ =z — , dan krijgen wij met verwaarloozing der hoogere machten
\d.vJi, d.c

_ 1 1 2 MRT a 1

^~^ d^ '^~~7dby\
^dx'^d^' [d^J '

en wij kunnen dus, hoe gering x ook genomen worde, voor elke

waarde van p een punt vinden dat aan de verg. voldoet. Zoolang

db dv
als a positief is, is de voorwaarde daartoe, dat -— = --

, dus dat
d.v dic

d^v^ d'b
de isopiest raakt aan v = b, en voorts v^ ">^— , dus dat de isopiest

dx^ d.v^

grooter kromming heeft dan v = b en dus bij gelijke ,ï grooter

volume heeft.

9. Het in 7 en 5 gezegde stelt ons thans in staat in de nabijheid

van X = .("o,
V =: O den loop der isopiesten aan te geven. Komende

uit genoemd punt en daar rakende aan v = b (en dus ook aan
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= 0) zal een isopiest voor een liooge negatieve waarde van p reeds
(lp

dj;

dp dp
spoedig de lijn — =0 snijden. Immers — =0 ligt hier, zooals wij

dv dv

dp
in 5 bewezen, bij kleiner volumina dan — := O dus in het gebied

dx

dp dp
waar — positief is. De lijn —

dx dx
O geeft de minimum waarde van

den druk voor elke bepaalde x, en die minimumwaarde wordt dus

naar rechts toe hooger, of m. a. w. een isopiest van eenjzekere

negatieve waarde van p kan niet verder naar rechts doordringen

dp
dan tot die ,*', waarbij die waarde op — := O bereikt wordt. Bij de

dv

dp
snijding met — ^ O is de isopiest // de .z'-as om daarna de lijn ,;; ^ .^,•

te bereiken. Het beloop buiten dit kwadrant heeft geen physische

beteekenis. Wij krijgen dus een beloop als fig. 10 voor een

Fig. 10.

isopiest, zeer nabij x = ,*„ te zien geeft. Maar niet alle isopiesten

uit X =: x^, V =^Q ontspringende, zullen dit beloop vertoonen. De
vraag, hoe de andere dan loopen en waar de grens tusschen de

verschillende soorten ligt, kunnen wij echter eerst bespreken, wanneer
wij een volledig overzicht gekregen hebben over de snijpunten van
dp ^P r\ \— = o en — = O, ook die op grooten afstand gelegen.
dx dv

10. Terwijl de lol nu loc vtM-kivgcu uitkomsten vrij wel onat-

52*
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hankelijk zijn van de vraag of A een lineaire dan wel een kwadratische

functie van ,i' is, dienen wij thans tusschen die beide onderstellingen

onderscheid te maken. Immers het is duidelijk, dat voor sterk naar

rechts gelegen punten allerlei grootheden een geheel andere waarde

zullen verkrijgen al naar gelang h met x dan wel met x" toeneemt.

Zoo wordt de kritische temperatuur in 't eerste geval oneindig, in

't tweede nadert zij tot een eindig bedrag, de kritische druk wordt

in "t eerste geval eindig, in 't tweede nul, en ook de wederzijdsche

dp dp
ligging van — ^ O en — ^ O is in 't eene geval anders dan in "t

dv dx

andere. Immers substitueeren wij in de verg.

dp MRT 2a
F(v) =

dv {v—by

dp
de waarde van r— h, zooals die geldt voor — =0, dan krijgen wij

d,r

da

dx 2a
F{v)z=. —

dh V'

v' —
dr

2su mogen wij voor a bij zeer groote waarde van ,r stellen a^x',

voor — : 2a ^x en voor — : 2b^x 6f 6,, al naar gelang wij den kwadra-
d.r dx

tischen of den lineairen vorm voor h aannemen. In 't laatste geval

wordt

'2a, X fv— h.

r' \^ 0,1'

dp dp
en dus positief, zoodat — = O zich bevindt in het gebied, waar —

^ dx dv

negatief is. In 't eerste geval krijgen wij :

a, fv-2h,x'-\

,/,, dp
zoodat — = alleen dan zich bevindt in het gebied waar — nega-

dx '/''

tief is (het stabiele gebied der ougesplitste mengsels) als v > '2b, wat

volgens de bekende eigenschappen der isotherme op 't zelfde neer-

komt als dat de druk in het minimum f , = O
j

positief is, of de

27
temperatuur hooger dan ,^ van de kritische temperatuur.
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11. Houden wij ons voorloopig aan de ondei'stelling eener kwadrati-

sche ftuu-tie. In het nog steeds door ons beschouwde geval, dat er een

minimum kritische temperatuur is, terwijl toch r;',^ ^ '','/.,, zal er dus bij

dp dp
zeer lage temperatuur geen snijpunt van — = en — ^0 voorkomen in

d,)- dr

het gebied rechts van .r^. Immers voor zulk een snijpunt gelden,

zooals VAN DER Waals heeft aangetoond (Deze Verslagen Juni 1908)

de vergelijkingen :

a bMET = 2 -
h r

b
1

da
b —

d.v

^db
2a

dx
(1)

da

dx \
;

~ 1

db

dx l

db

dx

da

dx

en voor zeer lage temperatuur is dus een snijpunt alleen mogelijk in

de nabijheid van een .r, waar of— ^0 6f de kritische druk stationair
dx

is. Beide mogelijkheden zijn echter hier niet verwezenlijkt, want

zooals wij later zullen aantoonen, is samengaan van een minimum

kritische temperatuur met «',, ^ (l^n^ alleen mogelijk bij een weder-

zijdschen stand der lijnen a en b, als lig. 11 aangeeft, d.w.z. het
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en }\ de ki'itisclie dnik oneindiii-. voor a^ en a^ is hij nul : evenzoo

a
voor X = -[- X tMi .! ^=— ~x. Danr nn de verg. pi, = — van den vierden

b'

graad is in .r, kunnen voor een bepaalde waarde van pk nooit meer

dan 4 waarden van ,i' aanwezig zijn. Er kan dus rechts van b^ geen

maximum of minimum van den kritischen druk aanwezig zijn.

Wij onderbreken hier den gang van ons betoog een oogenblik, om
aan te toonen, dat in het beschouwde geval wel een minimum kriti-

sche temperatuur moet voorkomen. Daar de verg.

da db
b— — a —

dTk d.v dx

'd^
~

b~^

"

een verg. van den derden graad geeft, zou men verwachten, dat er

voor elk stelsel in de volledige isopiestenfiguur 3 waarden van x

zouden gevonden kunnen worden, die Tk stationair maken. Maar
da db

daar voor zeer groote waarden van r steeds o — = a —^a^bix',
da: da:

blijkt één wortel steeds in 't oneindige te liggen en zijn er hoogstens

twee wortels bij eindige x. Een daarvan ligt tusschen a, en a,, waar

Tic^O wordt, de andere ligt rechts van b,. Immers wij kunnende

verg. voor a en b in ons geval schrijven

a = rt, {.V — .r,)= — a, b = b^j-^ — 6,

dus

da db- = 2a, (.r - .r„) ~ = 2b, x .

dx dx

dTk ,
da db

heeft het teeken van o a — en dus van
dx dx dx

20, b, .t' {x — .r„) — 2a, ft, x (x — x^f = 20, 6, .r' .r„ — 20, è, xx\

dTk
voor groote waarden van .t is dus positief, wat in verband met

dx

de waarde -f- oo voor 6 = de aanwezigheid van een minimum kriti-

sche temperatuur aantoont.

12. Keeren wij thans tot onze isopiestenfiguur terug. Wij kminen

deze thans voor lage temperaturen volledig aangeven, nu wij gezien

dp dp
hebben, dat er dan geen snijding van —^0 en — = O zal zijn. Wij

d.r dv

hebben daartoe nog slechts de opmerking te maken, dat de waarde

dp
van den druk op de lijn — = voor zeer groote waarde van x

dv
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onbeperkt tot nul nadert, hoe klein ook de waarde van T is, mits

MRJ'
, ,

niet volstrekt nul. Immers is omgekeerd evenredig met .r en
V— b

— met ,r. Daaruit volgt dus, dat alle negatieve isopiesten uit het

punt .; =: .r„, r ^ O vertrekkende, den \orm zullen hebben dien wij

reeds vroeger aangaven. De lijn /) = O zal de lijn j; = ^ op onein-

digen afstand snijden. Tot dezen isopiest behoort echter ook de tak.

uitgaande van het punt ^; := O op de lijn .v = d\, benevens de lijn

/• = X. Voor een positieven druk bestaat de isopiest uit twee geschei-

den takken. De een, vertrekkende uit het punt ,v = ,i\, v = O, blijft

beperkt tot kleiner volumes dan p = O, de andere, uitgaande van

een punt op de lijn ,i'^.r„, komt met stijgende waarde van v en x

dp
ergens op den damptak van -r = ^^ lieeft daar een raaklijn // v-as

en keert weer naar de lijn ,r =: .i\ terug, thans aan de andere zijde

van den maximumdruk. Wij krijgen dus fig. 10 voor het geheele

beloop der isopiesten.

13. Hoe zal deze figuur zich wijzigen bij verhooging van tempe-

27
ratuur. Beschouwen wij de temperatuur, die — is \an de minimum

kritische temperatuur. Uit verg. (1) op pag. 811 volgt, dat wij voor

/ db da\
het mengsel met minimum kritische tempei'atuur waar a —= è — 1

\^ dx dxJ
een snijpunt te wachten hebben bij een volume r = 26 en een tem-

27 dp
peratuur — Tt. Daar bij zeer groote waarden van x de lijn — = O, zooals

dj>

wij in 10 zagen, bij kleiner volumes ligt dan de lijn— = O, moet er meer

rechts nog een snijpunt liggen. Het is duidelijk, dat deze snijpunten

d-p dp
ontstaan zijn door een raking van — =: O en -— = O, en dat de beide

dx dv

snijpunten zich van uit dit raakpunt naar tegengestelden kant hebben

bewogen. Immers daar de verg. voor de snijpunten ten opzichte

van T en v van den eersten graad zijn, is het niet mogelijk, dat

twee naast elkaar gelegen snijpunten zich in dezelfde richting bewe-

gen ; dan toch zou men voor dezelfde waarde van x verschillende

waarden van T vinden. In het meest links gelegen snijpunt nu is

de druk O, waaruit ook reeds volgt, dat er nog een snijpunt moet
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zijn, want daar naar rechts toe de druk ten slotte weer tot nul

du
nadert, moet daartusschen een punt zijn waar opde lijn —= O de druk zijn

dx

laagste waarde bereikt. Dit punt is dus een werkelijk drukminimum.

De isopiesten figuur is nu zoo veranderd, (tig. 12) dat er een striklijn isop-

X

Fig. 12.

getreden, iinmers'de isopiest p = O, door het snijpunt van — :^ O en
dl'

dp

dx
O gaande, heeft hier een onbepaalde raaklijn. De beide takken

van deze striklijn komen natuurlijk de eene uit het punt ,c =^x„,

r = O, de ander uit het punt op de lijn a: = x^, waar p = 0. Zij

vervolgen hun weg door het strikpunt naar het oneindige, evenals

de takken van p ^= O in figuur 10. De positieve isopiesten hebben

ook nu hetzelfde beloop als daar aangegeven. De negatieve isopiesten

echter, althans een deel daarvan, zijn in twee stukken uiteen gevallen,

een deel links van het mengsel met minimum kritische temperatuur,

dat weer hetzelfde beloop heeft als in tig. 10 en een deel redits

daarvan, dat een gesloten kring vormt om het tweede snijpunt van

dp dp— =: O en — ^0. Alleen voor isopiesten voor een grootere negatieve
d.T dv

waarde dan die in het laatstgenoemde punt bestaat slechts één tak.

Het is duidelijk, hoe bij tusschengelegen temperaturen het beloop

zal zijn. Uit de gegeven verg. volgt dan weer, dat in het strikpunt,

da db
dan gelegen bij een waarde van ,r waar h - ^ a , de druk nega-
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tief zal zijn. We hebben dns een shiklijn. die zelf weer als een

gesloten liin om het tweede siiiinunt van — = O en -== O heenloopt.

27
14. Bij een temperatuur, hooger dan — van de minimum kritische

temperatuur iieerscht in het strikpnnt positieve druk. Immers het

da

dx
.

b

strikpunt beweegt zich steeds voort in dezelfde richting : of -
•^

do V
a —
dx

neemt dus steeds af bij die beweging, en nu heeft de uitdrukking

da /
. da^

MRT 27

MRTk

da y daN. -

dx V dxy

2
een waarde O voor n = en 11 = '2, een maximum voor n:=—;

tusschen ?i =: 1 (de .< \ an de minimum kritische temperatuur) en

2 1 ^ 27
^

n ^= - is het rechter lid dus grooter dan- en dus 7 ^— T/..,zoodat
o 4 Ow

2
de druk in 't strikpunt positief is. Bij '* = x ligt het strikpunt juist

bij T= Tl- of v = 'ób. dus in het punt van — := o waar deze lijn,
dv

die zich dan gesplitst heeft, haar raaklijn 7 w-as heeft. Bij nog hoogere

dp
temperatuur gaal het sti'ikpunl \aii p op den damptak \aii =^ O

dv

over om dan uit de lijnen te verdwijnen bij de temperatuur, waar-

da dl>

Ilij voor .( r= .r^, =: MR'J' — . zooals in de fig. 8 en 9 is aangegeven.
d.r d,i'

Zoolang het strikpunt nog op den vloeistoftak ligt, gaat die tak van den

isopiest. die van .*•:=,(•„,?' = O komt, door het strikpunt heen, ontmoet

bij grootere ./• den danijitak ^an - =0, waar zijn raaklijn r-as wordt
dv

en loopt dan terug naar een punt van de lijn .r = v,, bij grootere waarde

van >• dan die van den maximum druk op de genoemde rechte. De
andere tak van den strikisopiest komt van een punt dier lijn bij

kleineren druk dan de maximumdruk, en blijft daarna steeds bij

dp
kleinere volumes dan = fi. De loop der andere isopiesten onder-

d.>;
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gaat alleen wijzioing wat beti-eft de isopiesten, die de lijn

dp

dx

snijden rechts van het strikpiint. Dicht bij het strikpunt vindt men
bij deze temperatuur positieve isopiesten. Deze komen van een punt

op de lijn x^x^ bij grooter volume dan het grootste, dat de strik-

lijn met deze lijn gemeen heeft. Zij zijn op den damptak van

dp
" O // r-as, loopen dan terug uaar kleiner .i\ zijn weer // r-as-

dl

op den vloeistoftak van
dp

O en // ,r-as op — = 0, om dan
dx

steeds tusschen laatstgenoemde lijn en den strikisopiest naar "1 oneindige

te loopen. We hebben dus hier weer isopiesten gekregen als in de rechlei--

helft van de isopiestentignur van Van dkr Waai.s. (Fig. 13). Wanneer

!-ig. 13.

we boven de kritische temperatuur komen, zoodat — = O in een
dv

rechter- en linkerhelft uiteenvalt, heeft dat alleen ten gevolge dat een

deel van de isopiesten niet meer het terugloopende stuk vertoonen,

dp
daar de beide snijpunten met — ^0 zijn samengevallen en daarna

dv

imaginair geworden. De uiterste der isopiesten, die den thans be-

schreven vorm heeft, is die voor p =z O, als men de lijn in 't onein-

dige mederekent. Hij loopt dan van de lijn ,r = ,r„ naar den damptak

dp
van = O uiterst rechts, keeit terug naar een punt op den x'loei-

dr

dp
stoftak van = O, en snijdt vervolgens — ^=0 De negatieve

(fv dx
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ipopiesten, dio noir verder reclils Inin snijpunt met den \ioei8tof'tak van
dp
-— = O lieltben, vormen weer gesloten kringen om het tweede snii-
rfr

'^
•>

dp dp
punt van — = en - =r 0. Deze gesloten kringen verdwiinen

dv </.(
'

eerst als de temperatuur zoo hoog is opgevoerd, dat de waarde
27 a, + a., — 2a^^
~- ' -' —- is bereikt, wat plaats kan vinden al of niet boven
32 6, -t-è, - Ih,^

de minimum kritische temperatuur ^an het sielsel, in het eerste ge-

val weer al of niet bij hooger temperatuur, dan die waarbij het

dp dp
snijpunt van — ^ O en — = O van den vloeistoftak op den damn-

dv dic
^ '

tak is overgegaan. Er kumien zich dus verschillende combinaties

voordoen, die echter niet essentieel verschillen, en gemakkelijk door

den lezer zullen worden .aangevuld.

15. Bij temperaturen waarbij het strikpunt op den damptak ligt, gaat

de strikisopiest, uitgaande van v = O, .r = ,r„ eerst door den vloeistoftak

dp .....
van — ^^0, waar zijn richting /; r-as is, vervolgens door het

strikpunt, om dan de lijn ,*' = ,i\ te bereiken. De tweede tak van den
strikisopiest komt van de lijn .r = ,v„, en vervolgt zijn weg na door

het strikpunt gegaan te zijn, steeds bij kleiner volumes dan — = O
dv

dp
en — r= 0. In de isopiesten met hoogere waarde van den druk is

da:.

alleen' deze verandering gekomen, dat een terugloopend stuk zich

thans vertoont in den tak bij de kleine volumes voor een aantal

isopiesten, terwijl een deel der isopiesten met lagere waarde dan, de

strikisopiest, in den tak, die uitgaat van de lijn x = x^ het terugloopende

stuk missen. Zij krijgen het eerst als de waarde van den druk zoo
dp

laag gedaald is, dat de rechter helft van = O gesneden wordt
dv

a^ -\- a^ — 2a,, dp
Is de temperatuur , ,

—

r^,— bereikt, dan is dit stuk van —= O
f'i — ^s -^ 2i,, dv

verdwenen en dus ook het terugloopen van al deze isopiesten. (Fig. 14).

De laatste verandering, die onze üguur ten slotte ondergaan kan

is het bei'eiken van de temperatuur waarbij voor ,/; = x„ — = MRT ,

die dx

Onze ilguur gaat dan in de gewone over, wanneer men deze teekent

boven de kritische temperatuur, en wel, daar wij ons tiians bevinden
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dp

Fig. 14.

het geval van fig. 9, in de ge«'one figuur, nadat de snijding van

— = en — ^=0 verdwenen is.

dv d.v

16. Daarmede is de loop der isopiesten voor het geval zich een

minimum kritische temperatuur vooi-doet bij Ui,^ ^ di'i, volledig

bepaald. Alleen deze complicatie zou zich misschien nog kunnen

voordoen — ik ben er althans niet in geslaagd aan te toonen, dat

zij onmogelijk is — dat er behalve de besproken raking van— =0
dv

dp
en — =: O, waardoor de twee snijpunten ontstaan, zich nog zulk

dx

een raking vertoont. Zooals wij reeds zagen zullen de dan ontstaande

snijpunten zich weer naar verschillenden kant moeten bewegen.

Van de vier snijpunten, die er dan zijn, zullen de twee binnenste

bij nog hooger temperatuur weer samenvallen en tot een raking

aanleiding geven. Het verschil bepaalt zich dus tot het gebied

tusschen de beide rakingstemperaturen en het heeft ook slechts op

een deel der isopiesten bij kleine volumes invloed. Zoo zal bijv.

van de reeks isopiesten, die als gesloten kringen om het punt met

dp
minimum druk op =: O loopen, er een zijn, die den vorm van

een x krijgt en de isopiesten van nog kleiner waarde van p
zullen in twee elk op zichzelf gesloten takken zijn uiteengevallen
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(afgezien nog van iiel gesloten stnk nilgaande van ,/ = ,/„, r =: ü).

C en I), (fig. 15), zijn dan de luenw opgetreden snijpunten ; de oom-

Fie. 15.

plicatie verdwijnt weer door het samenvallen van i^ en (
'. Een soort-

gelijk gevolg heeft het, als het tweede raakpunt mocht ontstaan links

van het meest linksche snijpunt in stede van rechts van B.

17. De isopiesten figuren in het voorgaande verkregen, schijnen op

het eerste gezicht zeer aanmerkelijk af te wijken van de figuur,

door VAN DER Waai.s gegeven. Voor een deel komt dit natuurlijk

dp
door het andere beloop van — = 0. Voor een deel echter ook, door-

dx

dat de figuur 1. c. alleen geldt voor temperaturen, gelegen tusschen

27— van de kritische tempei'atuur en deze zelf. De meeste overeen-
32

'

komst met de figuur 1. e. vinden wij dan ook in onze figuren voor

hoogere temperaturen. Dat de overeenkomst ook blijft bestaan bij

lagere temperaturen, zien wij onmiddellijk, als wij ons afvragen

welke veranderingen de genoemde ondergaat bij verlaging van tem-

peratuur. Wij komen dan allereerst aan de temperatuur

27 a, + a, — 2aj,

32 6, -f 6, — 2ft„'

Heneden deze temperatuur treedt, zooals wij zagen, rechts nog een

dp dp
snijuunt van -= O en ^= O oi), waar takken van isopiesten met"

dx dv
' '
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27
negatieven druk als gesloten kringen omheen loepen. Bij — van de

minimum kritische temperatuur zal de strikisopiest, zooals wij boven

dp
zagen, gelden voor den druk 0. Hij bereikt dus den damptak van — =

dv

eerst in 't oneindige. (Fig. 16). Voor nog lagere temperatuur is ook de

-X

Fig. 16.

strikisopiest in het geval van van der WaaIjS niet meer gesloten om
dp dp

het snijpunt van — ^0 met den damptak van —= 0, maar om het
da dv

derde snijpunt. Natuurlijk blijven echter om het eerstgenoemde snij-

punt gesloten kringen loopen, wat de figuur blijft onderecheiden van

X
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(Ie tigiireii in het door ons gegeven geval. Bij nog lagere temperatuur

kunnen de beide snijpunten met den vloeistoftak van :r= O samen-
dv

vallen. Dit is weliswaar in strijd met de in den aanvang van de

vorige mededeeling genoemde stelling, die aanleiding gaf tot dit

dp dp
onderzoek, omtrent de raking van — =: O en —= 0, maar deze stel-

d.r dv

ling geldt dan ook alleen als b een lineaire functie van ./ is en in

dat geval treedt het genoemde snijpunt rechts niet op. Zijn de beide

snijpunten samengevallen, dan is de striklijn en de gesloten kringen

bij klein volume verdwenen, en alleen die bij groote volumina gebleven.

(Fig. 17). Het is echter ook mogelijk, dat de snijpunten tot bij het

absolute nulpunt bestaan blijven, als er nl. in den kritischen druk

een minimum en een maximum voorkomt. Dat dit bij een kwadratische

functie voor b mogelijk is, leert fig. 18, als men bedenkt, dat a en

71.

'sP,
r.^

X

Fig. 18.

dus de kritische druk thans nooit nul wordt. Tot aan de la<igste

temperaturen blijven in dit geval de snijpunten in den vloeistoftak

aanwezig, hun liraietstand is de \vaarde voor x, waarbij de kritische

druk stationair is.

Op deze uitzondering na en degene, die ontstaan door den \er-

dp
anderden loop van

dx
O stemmen echter dan deze (iguur en de

onze ov3reen.

In een volgende mededeeling hoop ik aan te toonen, dat er

behalve de besproken isopiestenliguren, zoolang geen maximum kri-

tische temperatuur optreedt, in het realiseerbare gebied (ook het

labiele) geen andere mogelijk zijn, bij welke combinatie van '/'s, //'s

en a,, ook.
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Natuurkunde. — De Heer Lorkntz Itiedt eene inededeeling aan

van den Heer (_>. Postma : ,JJver liH hevekeneii van den druk

van een (jus met In-hul[> der aannuuie ran een. canoniscJt

ensemble"

.

(Mede aangeboden door den Heer v. d. Waals).

Naa,sl do versclullende bestaande nietlioden om de formule vuor

den drnk van een gas (of de vergelijking van de isotherm) af te

leiden, is in den laatsten tijd gekomen de door Gibbs aangegeven

methode met behnlp der theorie van een eanonist'h ensemble. Volgens

deze methode neemt men voor de ki^acht, door een systeem uit-

geoefend op een uitwendig lichaam volgens een der coördinaten n

van dat lichaam, de waarde aan, het gemiddelde van ge-
óa

"
da

nomen over een canon isch ensemble. Deze methode is het eerst toe-

gepast door Dr. L. S. Ornstein '). Deze toont aan, dat

— dë r T ^f: dib

6a .J (fa <f"

waarbij t|' bepaald is door e ^^ ^
\

f'
'^ dJ. Denkt men zich het gas

in een cylinder, afgesloten door een zuiger op een iioogte a, dan

stelt A den druk voor op dezen zuiger uitgeoefend. De druk per

dtf>

clVP. zal dus worden voorgesteld door p ^ en met behulp van
d V

deze formule komt Dr. Ornstein tot de bekende uitkomst.

Als men echter de methode iets nader beschouwt stuit men op

verschillende moeilijkheden. In de eerste plaats moet er de aandacht

df
op gevestigd worden dat, als ,1 =: de kracht op den zuiger uit-

6a

geoefend zal voorstellen, bij deze differentiatie de coördinaten der

moleculen standvastig gedacht moeten worden ). De f bestaat, afge-

zien van de energie der zwaartekracht, uit vier deelen : f, =
1) Zie: „Toepassing der Statistische Mechanica van Gibbs op molekulair-theoretische

vraagstukken". Leiden 1908. Verder: , Berekening van den druk van een mengsel

van twee gassen met behulp der statistische mechanica van Gibbs", Verslagen

K. Ac. V. Wel. Dl. XVII p. 107 en , Statistisch mechanische theorie der capillariteit".

Ver.slagen K. Ac. v. Wet. Dl. XVII p. 552.

-) Wanneer men direct de a door F vervangt, bestaat er wel eenig gevaar dit

over hel hoofd te zien.
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de pütentieele energie der afstootende krachten tusschen de wan-

den van het vat en de moleculen werkende, 6^ = de poten-

tieele energie der afstootende krachten tusschen de nioleculen ondei'-

ling, f, = potentieele energie der aantrekkende krachten, e^ = kine-

tische energie. Alleen de eerste is een functie van a en door deze

rff

wordt de ^4 bepaald, die eigenlijk ' is, maar nu ook wordt voor-
(fa

*i
gesteld door — — . Nu trekt het de aandacht, dat de energie der

da

afstootende kraciiten bij de berekening van t|> in rekening gebracht

wordt door eenvoudig dat deel der extensie buiten te sluiten, waar
de moleculen in de wanden van het vat of in elkaar zouden zijn

gedrongen. ^Men kan ook zeggen f, en f-^ worden O gesteld zoolang

de moleculen de wanden of elkaar nog niet raken en anders oo

genomen.

De 6i en f, hebben dus een discontinu verloop, terwijl juist de

methode berust op de aanname, dat er een zekere extensie bestaat

met emdige — waarover deze, na vermenigvuldiging met de dicht-
öa

heid e ^
, geïntegreerd wordt. Het is dus wel wenschelijk het ge-

oorloofde A'an deze wijze \an berekenen nog eens na te gaan.

Wanneer we afzien van de afstootende en aantrekkende krachten

tusschen de moleculen onderling, hebben we dus te berekenen:

.4 = — te dX =1 — Ce te — dx, . . . ds,,

J da J da

als we naar de snelheden geïntegreerd hebben. Dus ook

, Y ff CYA=z CTe — Ie du- .... ds„

.

daj

Mag hier nu voor deze integraal genomen worden idi;^...(hn geïn-

tegreerd over de extensie, beperkt door de wanden van het vat?

Beschouwen we het eenvoudigst denkbare geval van een ensemble
-1

van telkens één molecule met hoogtecoordinaat x. In fig. 1 is e
^'

als /{a;) uitgezet. AC geeft aan op welken afstand de molecule den
wand nog afstoot. Wanneer nu de zuiger over een afstand Aa wordt
verschoven, verplaatst zich de lijn .45 (met of zonder vormverandering)

,,„, -^^ ,. .
opp ABBA' rf /'~v

naar AB . De Inniet van steil nu voor — Ie dx

.

Aa daJ
53
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In fig. 2 is de afstandje tot nul gereduceerd, zoodat als.;- > a 6, = oo

en als x <^ a s^=:0 en e ' ^1. De figuur ABBA' wordt nu een

rechthoek, die dus ook A extensie voorstelt, met basis Aa. Wanneer
de oppervlakte dezer beide figuren bij afnemende Ar/ gelijk wordt,

r ff f-^
I f^A' =: — I e (Ir genomen worden (dan beide =1). Dit

is zoo, als AB in fig. 1 zich evenwijdig verschuift en het is gemak-

kelijk in te zien, dat dit niet het geval zal zijn als eenvoudig f, ^ f{.r,a)

maar wel als e^=:f{a— .c). Dit mag men hier wel aannemen, dus

de herleiding is geoorloofd.

Wanneer er meerdere moleculen zijn blijft de redeneering doorgaan

als 8, = ƒ (fl—.i'i,
«—.r, enz.), voor zoover ten minste alleen de zuiger

wordt beschouwd.

Een tweede moeilijkheid doet zich voor. als men ook rekening

houdt met f ^ en f
j ; men kan nu stellen

:

-j,—i ^ —
-I
—h— -3

rfj:. T r T fff.

..dz,, =:=: — \e — dkr=. — te \e — da.

J 6a J da

r
^=- Ce Ie dx^... dz„ := Cl c — Ie

J da da J
.dzn.

Nu kan men f, en e^ in rekening brengen door de grenzen volgens

de besproken wijze daarnaar te regelen en verder daarbinnen f, en 8, ^ O
«

te stellen^ terwijl voor ?, kan worden ingevuld 6'— — . Deze methode

komt echtet, naar mij toeschijnt, hierop neer. dat voor f^ en f, niet

ƒ (ii'i . . . Cn) zooals eigenlijk behoorde, wordt genomen, maar /(F) of

ƒ (rt), daar inplaats van alle mogelijkheden slechts de waarschijnlijkste

verdeeling wordt beschouwd. Wanneer echter e, en f, ƒ (a) zijn, is de

fffj ff(fj-(-6j-|-f3)

bovenstaande herleidins' niet sjeoorloofd, waarbij toch — =^ ^ 'da da

is gesteld.

Naar het mij dus wil voorkomen zijn bij deze herleiding twee

fouten gemaakt, waardoor ten slotte toch weer de juiste uitkomst is

verkregen kunnen worden. Vooreerst zijn f, en f, over het ensemble

constant genomen, wat het effect zou moeten hebben, dat A dezelfde

ffe,

werd, als wanneer f, en a, niet bestonden, daar A ^ bij
ffa

bcj)aalde phase van f, en fj onafhankelijk is. De f^ en f, hebben
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juist invloed door de verandering in phase-verdeeling, die ze veroor-

zaken. In de tweede plaats hadden nu echter ook e T en e r als

constante factoren voor het teeken — gebi'acht moeten worden,
da

waardoor men inderdaad weer dezelfde waarde zou gekregen heb-

ben als zonder f, en f3. In elk geval meen ik wel te mogen zeggen,

dat de strengheid der methode, zooals zij tot nog toe is toegepast,

niet geheel zonder bedenkmg is.

Natuurkunde. De lieer H. A. Lorentz biedt eene mededeeling

aan van Dr. L. S. Ornstein : „Beixilincj van, den druk van

een gas met behulp van de statistische mechanica van Gibbs."

(Mede aangeboden door den Heer H. Kamerlingh Onnes).

In een hierboven afgedrukte mededeeling ontwikkelt Dr. O. Postima

eenige bezwaren tegen de wijze, waarop ik den druk van een gas

met behulp der statistische mechanica van Gibbs berekend heb. Hij

was zoo welwillend mij inzage te verstrekken van hel manuscript,

53*
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en mij hierdoor in de gelegenheid te stellen hem dadelijk te

beantwoorden.

Het eerste bezwaar treft de formule (5) van mijn dissertatie n.1.

dw
do

waarin A de gemiddelde kracht in het ensemble is door de systemen

volgens den parameter a uitgeoefend, terwijl '/' gegeven is door

de betrekking

&
dk^ dX„."-ƒ

Hierin is 6 de energie, d/^, een element van de momenten-, en

d)-!, een element van de conliguratie-uitgebreidheid. De energie f

hangt af van de momenten, de coördinaten en bovendien nog van

den parameter a. De kracht door een bepaald systeem uitgeoefend

is gegeven door de betrekking

_ ^*

èa

bij deze difl'erentiatie moet men de coiU'dinateii en de momenten

constant houden. We kunnen ons voorstellen, dat de kinetische

energie de coördinaten niet bex'at en integreeren we dus over de

snelheden dan verkrijgen we

r

In den regel hangt de grootte \an het gebied in de conliguraiie

uitgebreidheid, waar systeem-punten kunnen liggen en waarover dus

de integratie in de vorige foruiule moet worden uitgestrekt, af van

den parameter a We kunnen ons ook voorstellen, dat de integratie

over de geheele oneindige '«dimensionale ruimte moet uitgestrekt

worden, doch dat slechts een eindig deel daai-van tot de integraal

bijdraagt, daar f,/ oneindig wordt voor zekere eindige waarden der

</'s, waarvan de grootte door een of jjueer parameters bepaald wordt.

Als dusdanige parameters kunnen de grootheden, die iXcn stand

bepalen van vaste wanden, het stelsel begrenzend, optreden.

--K

Beschouw nu de aangroeiing, die e ondergaat als a met een

oneindig klein bedrag van toeneemt. De integraal in het tweede lid

verandert ten eerste doordat in het gebied, waarover zij moet worden

uilgestrekt als de parameter de waarde a heeft, f,^ verandert ten-
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gevolge van de verandering van a en ten tweede doordat er nog een

integraal bijkomt, die over een gebied -S'' der n-dimensioiiale ruimte

moet worden uitgestrekt, dat het gebied S als een oneindig dunne

schil omgrenst. Men heeft dus

ia iv _'lv

e d).,i = \ (k . d).^ 4-
I

e dk^.

Nu is eciiter de tweede integraal O daar f^ overal in de schil

oneindig groot is, gelijk uit het l)ovengezegde volgt. Men krijgt "én?,

ten slotte

— = C 1 ( -^ 1 e dl, = - .4

< J \ ö« ),i

Door de integraal, die 'ƒ' geeft, als een meervoudige integraal op

te vatten, waarbij de grenzen voor al de veranderlijken van den

parameter <c afhangen en deze /;,-voudige integraal op de gewone

wijze naar <( te differentieeren, krijgt men overigens hetzelfde resultaat.

Dit differentieeren heeft geenerlei bezwaar, daar de geïntegreerde

functie binnen de integratiegrenzen geen singulariteiten heeft. De
stelling is hiermede volkomen algemeen bewezen ; wanneer men « door

het volume vervangt behoeft men er niets aan te wijzigen.

Nu het eerste bezwaar van Dr. Postma op deze wijze uit den weg
is geruimd, kan zijn tweede bezwaar er slechts op neerkomen, dat de

wijze, waarop ik '/"bepaald heb, onjuist is. Doch ook dit is niet het geval.

Dr. PosTMA oppert de meening, dat ik mij bij deze berekening tot

het maximaal voorkomende systeem beperkt heb ; en misschien wekt

pag. 62 van mijne dissertatie dezen schijn. Doch op pag. 111 heb

ik een meer volledige bepaling gegeven. Ik heb mij daar volstrekt

niet tot het maximale systeem beperkt, integendeel er zijn daar

systemen in aanmerking genomen, die er in zeer sterke mate

van verschillen. Zeker niet alle systemen van het ensemble zijn

beschouwd, maar de systemen, die verwaai-loosd zijn beslaan een

klein deel van de phase-uitgebreidheid en de systeem-dichtheid is zeer

gering in dit deel. De waarde, die volgens formule (131) voor *l''

gevonden wordt verschilt weliswaar door een factor van de waarde

van V volgens formule (43), doch op pag. 127 heb ik bewezen,

dat deze factor gelijk aan één genomen mag worden.

De bedenking dat t^ en e^ discontinu ondersteld zijn kan gemak-

kelijk ontzenuwd worden. Men kan toch eerst e^ en t,, als continue

functies van de q& en « beschouwen en vervolgens door een grejis-
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övergayig tot de discontinniteit. door Dr. O. Postma gewraakt, komert.

Dat dit kan blijkt o. a. op pag. 91 van mijn jiroefsehrift, waar ik

liet viriaal der botsingskracliten op deze wijze liepaald heb. Men
kan de daar gegeven afleiding rantatis mutandis op het viriaal der

krachten aan den wand uitbreiden.

Ook kan men de potentieele energien e^ en e, en ?, voor het

maximaal voorkomende systeem, hetzij rechtstreeks, hetzij uit het

viriaal berekenen, en --^ bepalen. De uitkomst is dan J. en het
ov

blijkt dat A^ = A is. Deze stelling is ook rechtstreeks te bewijzen

door voor elke groep van aequivalente systemen (waarvan het aantal

-7 '^e{A^)
fe is) ^4 te bepalen en vervolgens A uit te berekenen, waar-

bij de som over al de groepen van aequivalente systemen, waar-

uit het ensemble is opgebouwd, moet worden uitgestrekt. Men vindt

dan A = A^.

De opmerkingen van Dr. O. Postma laten dus mijns inziens de

afleiding van den druk ongemoeid en ik meen wel te mogen zeggen,

dat de strengheid mijner beschouwingen zonder bedenking is.

Natuurkunde. — De Heer Lorentz biedt eene mededeeling aan

van den Heer J. J. van Laar: ,,Iets over den vaMen ioestancr

.

(Mede aangeboden door den Heer Schreinemakers).

1. In een onlangs verschenen Verhandeling") behandelde ik de

volledige theorie der associatie, niet alleen voor gassen en dampen,

maar ook voor vloeistoffen.

Neemt men aan, dat slechts twee enkelvoudige moleculen zich lot

een dubbelmolecuul vereenigen, dan geldt algemeen de formule:

.„ „v+i _?°+ <^+ "/"')^^

1— /i' P+^/v^

waarin r een nader aan te geven constante, en verder

7 = '^^^—^
;

Aft=:-/>,-|-2è.

1) Past men den beschreven grensovergang niet toe en blijft men dus j en fj

als zekere continue functies beschouwen, dan kan men ook nog wel een toestands-

vergelijking bepalen.

2) In de Arch. Teyler (2) T. 11, Troisièrac partie, p. "235-331 (1909).
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is. De grootheid yE is dus de veranderi-iig van de specifieke warmte

bij oneindig groot standvastig volume, wanneer 1 Gr. dubbelmolecuul

in 2 Gr. enkelvoudige moleculen overgaat, terwijl Lh de verandering

is van het volume der moleculen bij genoemden overgang. De groot-

heid (/„ = — (<?,)„ -\- 2(t%)„ stelt de daarbij plaats vindende warmte-

absorptie bij T^Ü voor, terwijl in het eerste lid ,? de dissociatie-

graad der dubbelmoleculen is.

Behalve \elerlei andere dingen toonde ik o.a. aan, dat de bekende

afwijkingen tusschen de experimenteele kritische gegevens en die

welke uit de toestands\ergelijking van van der W.\als in haren

gewonen vorm worden afgeleid, verklaard kunnen worden door het

aannemen eener associatie, die zelfs bij het kritische punt nog merk-

baar zou moeten zijn.

Dit denkbeeld is, naar ik meen, reeds door van dek Waals voor

eenige jaren (1906) uitgesproken '), en uitgewerkt door van Rij in

zijn Akad. Proefschr. (1908) ; door mij werd echter in genoemde

Verhandeling aangetoond, dat alleen dan quantitatieve overeenstem-

ming kan worden \ erkregen, wanneer Lh niet = O is. Deze groot-

heid Lb speelt dan ook in mijne theorie, die ik reeds in 1902 bij

gelegenheid van een stuk van wijlen Prof. Bakhlis Roozeboom')

opstelde, een voorname rol.

Maar het is niet over bovenstaande dingen, hoe belangrijk ook,

dat ik thans wil uitweiden. Het zij mij vergund terug te komen op

hetgeen ik op blz. 259 van mijn stuk in de Arch. Teyler (blz. 25

van de separaten) opmerkte, dat nl. de isothermen — wanneer A6
niet ^0 is — in de nabijheid van v ^= b ,,zeer merkwaardige

bijzonderheden" vertoonen. (Zie tig. 1 der plaat).

Deze bijzonderheden nu bestaan hierin, dat de isothermen [bij

L.b positief alleen beneden een zekere grenstemperatuur [kritische

temperatuur)], na reeds tot betrekkelijke hooge drukken gestegen te

zijn in de nabijheid van v = b, zich nogmaals terugbuigen tot in het

gebied van lage (ook negatieve) drukken, om tenslotte ten tweede

male steil op te stijgen tot de hoogste drukken. Wij zullen nl. zien,

dat wanneer bv. Lb positief is, de dissociatiegraad ^ der dubbel-

moleculen in de nabij hei<l van v := b = b^ -\- jLb tengevolge der be-

1) In een Voordracht, gehouden in de Akademiezitling van Jan. 1906, welke

Voordracht helaas nooit in druk is verschenen, zoodat mij slechts het feit en het

onderwerp van de Voordracht bekend zijn. (Zie ook het Akademisch Proefschrift

van den Heer van Ru over ,,Schijnassociatie etc ", bl. 3 (1908).

-) ,,Over phasenevenwichten in het stelsel acetaldehyd + paraldehyd etc.'" (Deze

Verslagen van 8 Oct. 1902). Vergl. ook vas der Waals: „Eenige opmerkingen

etc." in het Verslag van 5 Nov. 1902.
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trekking («) rapide tot O nadei't, waai'door v— h, na eerst sterk Ie

zijn afgenomen, weer begint toe te nemen. Dientengevolge zal de

druk afnemen, en deze neemt eerst wederom toe, wanneer v— b in

de nabijheid der waarde |?= O opnieuw gaat afnemen. Is Ab nega-

tief, dan zal (? tot de grenswaarde 1 naderen, en zullen wij blijkbaar

den zelfden gang in de waarden van v— b en p zien optreden.

Het is duidelijk, dat hierdoor een nieuwe phase kan optreden, en

dat nu ook, behalve evenwicht tusschen de dampphase en de vloeibare

phase, zooals in de gewone van der WAALs'sche theorie, onder bijzondere

omstandigheden evenwicht kan optreden tusschen de dampphase en

die derde phase, of tusschen de vloeibare phase en de nieuwe phase.

• Deze phase, waarvan het moleculairvolurae bij positieve Aè iets

geringer is dan die der vloeibare phase, en bij negatieve Ab iets

grooter, kan niet anders zijn dan een va^te phase (amorph of

kristallijn), welke zich daarin van de vloeibare phase onderscheidt,

dat de dissociatiegraad der dubbelmoleculen (zie ^ 3) zich in de

nabijheid van O bevindt, zoodat de moleculen dus grootendeels in

den toestand van dabbehnoleculen verkeeren ; terwijl in den vloei-

baren toestand die dissociatiegraad tusschen de waarden 1 en bijna

O kan gelegen zijn, al naarmate wij met z.g. niet-associeerende dan

wel met sterk associeerende ^loeistoffen te doen hebben.

Het spreekt van zelf, dat hierbij de vorming van drie- en meer-

voudige moleculea niet is buitengesloten, maar terwille der eenvoudig-

heid zal ik in de volgende bladzijden de theorie alleen voor gedeeltelijk

gedissocieerde dubbelmoleculen uitwerken. De \'ersclujnselen zullen

nl. bij het optreden \'an meervoudige moleculen geenerlei qualitatieve

wijziging ondergaan.

2. Voor wij nu overgaan tot een nadere bespreking yax\ boven-

staande formule («), zullen wij eerst kortelijk hare afleiding nog even

herhalen, en ook den invloed van druk en temperatuur op het even-

wicht in het licht stellen ').

In de evenwichtsconditie

-^, + 2ft, = 0, (1)

waarin ;«i
^— en ft,^-— de moleculaire thermodjnamische poten-

tialen resp. der dubbele en der enkelvoudige moleculen voorstellen,

moeten wij voor n^ en fi, de bekende waarden in de plaats stellen.

Nu is

1) Zie ook Arch. Teyler, l.c.
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(t, — C, — ,
[O — RT ^/i, . lo,i v'jij _|_ RTIoo c,

I

fj, = C — [O — i?7' ^n, . lo.) V„J 4- T^rW c,

woixrin de temperatnurfuncties 6', en C, gegeven zijn door

C. = - /•.3'(/o-, 7' - 1) + [(e,k - ns,l]

C, = - kj (loff T-l) + [{e,), - 7>-,)J

terwijl

a—jpdr — pv; '"1 = ^; •> =

is. Substitutie in (1) geeft derhalve:

r di2' d«'
(- C, + 2t\) - _ + - 7?r(— /or, f, + 2 loa c,) = O,

dn,

wanneer «' = o_ RT 2n^ . loi] ^n^ .

Is nu ,j de dissociatiegraad der dulibelmoleeiilen, zoo is — aan-

gezien //j =1 — ,?, n^ = 2,i is :

d <i' _ d O' f/n, d »' (in, _ d O' d o'

d,i dn, </^ dn, rfjj dn, "" dn,

zoodat wij schrijven kunnen

:

d<2' c'(- f^ + 2C,) _ + /e7'/o</ ^ = O

.

d,i c,

of daar

. -^^. ^ JL

is, ook :

(C, -2C,) +^
£0(7 ^ ~ ia\

d<i'
Wij moeten dus de waarde van bepalen. L'it

d^

(\ ^,i)RT a
P =

volgt

:

/'
,

V — o

lp,h- = ([ + ,3)RT loa (f — è) + -
,

a ')

') Bij deze integratie moet nl. de grootheid (5 konstant worden gehouden, omdat

di2' d«'
ter bepaling van de waarden van o', ^— en . - voor de beide componenten een

dn, dn.
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zoodat wij voor ^2' vinden ( T/z^ ^ 'J + i^)

:

V — h a
i> = (1 + .i) RT log + - - pv

,l+p V

derhalve (a onafhankelijk van ,3, zie verder onder):

d£i' v-h {l+,i)RTfdv dh\ adv dv

d^ 1+/J v—b \dii d^J r'ö(J ' ö,i

Maar tengevolge der toestandsx'ergelijking verdwijnen alle termen

met Y='
zoodat wij verkrijgen:

^ = RT log --— - RT-{p + -AAh, . . . . (b)

wanneer wij — = — b^ -\- 2A, door hh voorstellen. Voor b kunnen

wij nl. schrijven :

b = b, (1 - ,i) + b, . 2/i = /., + ii (- /;, + 2è,) = b,+ ;iAi.

Voor a kan geschreven worden :

a = (l - iif a, + 2 (1 - iJ) 2(5 . a,, + 4|J^a, .

Maar bij eenvoudige rtAWOt'/ai/t' is klaarblijkelijk a, =: V4 "i» "12^ Va"!'

zoodat

« = (1 - ^y „,-1-2(1- ii) ^ . «, + iJ'-'a, = a,

wordt, onafhankelijk van /i.

Voor de betrekking {a) kunnen wij thans schrijven:

Air-
log

i-ir
L\ — 2C\ + R7' log RT - RT log fp + "A —

_ jiT - p + - Ah RT,

of na substitutie der waai-dcn van 6', en C\

eventueel ercnwichl lusschen die komponenlen eerst later in aanmerking komt.

Bij de berekening der Ihermodynamische potentialen der verschillende komponenlen

van een willekeurig mengsel heeft men nl. niet te maken met een later al of niet

zich instellen van een evenwicht. Zoo ook hier : men berekent ^1 en ,c/o geheel

onafhankelijk, en voert voor het evenwicht eenvoudig de bijkomende conditie

— ^j + "IfA^ = o in. De inlegialie i pdr moet men zich dus denken voor eenƒ
geheel wiUekeuriye mengingsverhouding j3, welke grootheid ,6 eerst na de invoering

der conditie /«i
= Sv^ de euemüicftte-dissociatiegraad wordt. (Zie ook Arch. Teyler,

p. 4).
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r (lo,, T-l){- /.-, r ^'\) - (" (<'^)o + 2(^,)„) +

T (_ (.,)„ ^ 2(.v,)„) + ^ï' log R + ^^' %/ T - ET - RT log 4 -

RT Ion y, 4 ^ - /' + -J Ai :iir.

Stelt men nu

:

zoo wordt

;

- («,)„ + 2(^)„

log^^=logc + ylog T-^^ log T - log
(^p
+ 'i^_^P±^ A6 ,

of eindelijk

:

_^ _':±^,,

zijnde de meest algenieene vergelijking voor de binaire dissociatie

in willekeurigen aggregatietoestand. De term met Lh verdwijnt in

den gasvormigen toestand, want dan is
— =:

, zoodat alsdan
Rl V— b

Lb Lb
=: — tot O nadei't. Ma«ar bij vloeistotTen (en \ aste lichamen)

V — b V

mag men dien term, zooals tot nu toe bijna altijd werd gedaan, in

geen geval verwaarloozen. Het zou immers al zeer toevallig zijn,

wanneer L/i =tz — />,-)- 26, = O was. Juitt die term met Ab oefent

een zeer grooten invloed uit op de waarde van ^i, en is een der

hoofdoorzaken van het optreden van den vasten toestand.

a
Bij volkomen gassen kan ook p -\ door p vervangen worden,

en gaat (2) over in de bekende formule van Gibbs voor de binaire

gasdissociatie, bv. van N,Oj in 2'SO.,

//'V+' RT

1-iV P

Voor de nadere discussie der vergelijking (2) verwijzen wij naar

de oorspronkelijke Verhandeling in de Arch. Teylér; alleen zij liet

ons vergund de volgende algemeene opmerkingen te maken.

Laten wij bij konstante temperatuur den druk veranderen, zoo zal
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bij />=:0(r^QD) het tweede lid van (2) tengevolge van den noemer

/7^tot cc naderen, en derlialve ,^ tot 1. In den volkomen gastoestand

is dus alles in den toestand van enkelvoudige moleculen.

Maar bij hoo(/e drukken zal het gedrag tweeledig zijn, al naar Lb
positief is dan wel negatief. Bij A/> positief, d.w.z. wanneer het

volume van twee enkelvoudige moleculen grooter is dan dat van een

dubbelmolecuul, zal blijkbaar het tweede lid van (2) tot O naderen,

wanneer p tot ac nadert. Want dan wordt dit lid =z = 0.

De waarde van {i nadert alsdan eveneens tot O, d.w.z. er is bij

p ^ <x> volledige associatie. Is evenwel l\h negatief, zoodat het volume

der diibbelmoleculen grooter is, dan wordt de grenswaarde :^ ao,
00

en /3 nadert alsdan weer tot 1, na bij een zekeren druk een minimum-

waarde te hebben doorloopen (d.w.z. eene maxinnile associatie). In

de Arch. leylcr (.p. 9) toonde ik aan, dat - in dit ge\al \an teeken
dp

verandert, wanneer i? =3 2 (6, — b^) =z b, — Lb is geworden. (Ar, ge-

geven door formule (8) op bl. 8 l.c, is dan nl. r= (Ti.

Wat den tempej'atuur-invloed betreft bij koiistanten druk, zoo kan

men gemakkelijk inzien, dat bij 7'r= x evenals ^; = O alles gedis-

socieerd is ((J^i), daar 7 -|- I altijd positief is.

Maar bij lage temperaturen zal het gedrag wederom verschillend

zijn, al naarmate Yo -\-
{ P ^ 7;, )

^^> ('" nadert dan id. tot />, zoodat

<j «— door — kan vervangen wordend positief of ne2,atief is. Is deze

gi'OOtheid positie/ [waarbij A6 dan zoowel -\- als — kan zijn ((y„ is

altijd positief)], dan nadert het tweede lid van (2) bij T =^ O tot ü,

dus ook /J tot O (volkomen associatie). Maar is '/, + (/' + —) ^b

negatief (hetgeen alleen mogelijk is bij ^b negatief), dan wordt bij

T^O (J weer ^1, zoodat er alsdan een minimale waarde der

dissociatie (maximale associatie) doorloopen wordt. Op bl. 16 der

Ai-ch. Teyler toonde ik aan, dat ;;— van teeken verandert, wanneer

(zie ook 1)1. 15 l.c.j q = (/„ -|- yllT -\- ip -\—
„ j

Ay =: O is. De waarde

van T bij dit minimum zal afhankelijk zijn van den druk.

Daar bij /J :^ O b ^ b^ -\- fiLb tot ó, nadert, terwijl bij i^= 1 de

grenswaarde van b zal zijn 26,, zoo kan men ook zeggen, dat bij
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?o + ( P + "^ )
^^ positief, ^? tot Ü nadert bij 7'= O, terwijl bij

(j„-\-\pA—r^ )
^'^ negatief, (i bij 7"=: O tot 1 zal naderen.

Rij dit alles vergelijke men de lignren 1 tot 4 op 1>1. 6 on '13 l.c.

3. (iaan wij tlians bet verloop na van een isotherm in een p-v-

diagrani bij niet te liooge tenipei-atuur, en wel eerst voor het geval

dat A/; negatief is. De waarde van ,i nadert alsdan, zooals wij boven

zagen, bij p = oo tot 1, d.w.z. /> tot 2h,, het volume der enkel-

voudige moleculen. Dit is dus kleiner dan b^.

Het bedoelde verloop wordt (schematisch) weergegeven door fig. 1

(zie de plaat). Behalve het gewone ma.ximum bij B en miniraimi bij

E der ideale isotherme volgens de oorspronkelijke van der WvALs'sche

toestandsvergelijking is er thans nog een maximum bij /J en een

minimum bij 6' bijgekomen. Bij A als dampphase behoort de co-

ëxisteerende vaste phase ^4'. Bij F' als vaste phase de coëxisteerende

vloeistofphase F", [verg. ook de /;-7'-voorstelling van fig. 4 (I), waar

de lijn SM tengevolge van /Lb negatief, waardoor ook Av bij den

overgang vast-vloeibaar {P F") negatief uitvalt, terugloopend is. De
grootheid Lv is nl. bij benadering ^ (,?,.; — ^^) Lb, waarin ,?„/ altijd

^ t^in^t i^] De coëxistentiedrnk bij F'P" zal veel grooter zijn dan

die bij ^4^4", wanneer de temperatuur belangrijk lager is dan die van

het tripelpunt N (zie tig. 4;. Bij niet al te lage waarden van T
kan men nog een metastabiele coëxistentie damp-vloeistof QQ' hebben

(verg. fig. 1 en 4). Is de temperatuur zeer laag (zoo als in onder-

staande berekening), dan zal ,i slechts bij buitengewoon groote waar-

den van V tot 1 naderen, terwijl bij alle waarden van t; tusschen ^4 en

D de waarde van ,? praktisch ^ O is (alles geassocieerd), zooals uit

de volgende berekening zal blijken. De minimale waarde van ,f,

waarvan in § 2 sprake was, ligt alsdan in de onmiddellijke nabijheid

\an O. Eerst tusschen de punten D en E neemt ,? rapide toe van

i^^(±)0 tot |i^(±)l, en dit tengevolge der snelle afname van

i,- = (=fc)6i tot ?; = (±)26,. Van E tot aan de hoogste drukken blijft

^ dan in de onmiddellijke nabijheid van 1, om bij j9 ^ oo i^r =: 26,)

precies ='1 te worden. Het spreekt van zelf, dat bij hoogere waarden
van T de waarden van ,-? bij F' en P" elkaar meer zullen kunnen
naderen.

Bij de temperatuur van het tripelpunt S zullen de drie overgangen

AA', QQ" (metastabiel) en FF" samenvallen. Er is dan slechts één

'*oëxistentie(driephasen)druk.

Bij lemperaturen boven die van .S [verg. fig. 2 en lig. 4(n)) zal de
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vroegere metastabiele coëxistentie QQ" stabiel zijn geworden, terwijl

daarentegen AA' nu metastabiel geworden is, evenals P'P". (Deze

laatste overgangen natuurlijk weer bij niet te liooge waarden van T).

Met de dampphase coëxisteert thans alleen een vloeistofphase.

Bij hoogere temperaturen zullen het minimum bij C' en het maximum
bij D elkaar hoe langer hoe meer naderen, om ten slotte in een

horizontaal buigpunt C,D (verg. lig. 3 en fig. 4 (III)) samen te vallen.

Van dat oogenblik af heeft men dus de oorspronkelijke van der

WAALs'sche isotherme met de eenvoudige coëxistentie damp-vloeistof.

Eindelijk zullen bij nog hoogere temperatuur (de kritische tempe-

ratuur in K) ook liet laatste maximum {B) en minimum (£") samen-

vallen .

Hoe dit alles gewijzigd wordt, wainieer Lh positief is, en dus de

lijn SM in fig. 4 naar rechts verloopt, zal de lezer gemakkelijk

kunnen nagaan. Wij komen daarop in een volgende Verhandeling

nog terug, maar vei'melden alleen, dat alsdan (zie fig. 1) y = 2b^ rechts

van V = 6i ligt, en dien overeenkomstig de vaste phase niet rechts

maar links van de vloeibare. Niet C en D, maar D en E zullen

alsdan in een horizontaal buigpunt {kritisch punt vast-vloeibaar)

samenvallen.

4. Na bovenstaande uitweiding komen wij terug op het verloop

der isotherme in fig. 1, en zullen wij een eenvoudige berekening

uitvoeren, ten einde het gezegde te bewijzen. Vervormen wij daartoe

eerst een weinig de hoofd vergelijkingen.

De vergelijking (2) kunnen wij schrijven, wanneer gesteld wordt:

in den vorm

d.w.z.

RT ^ ' ^ ?„

=z X 6' e-h '-
(3)

-ii» ip

wordt gesteld.

Voor
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V— o V

kan klaarblijkelijk worden geschreven:

RT a

P — ,' '^T\'f ï '
^"^^

(— Lxb) v'

terwijl de waarde van v kan worden berekend uit

1 + 5
v^h-\- (v-h) = h H ^ (— Lh) ,

of daar h = />, -f ,i A/;, uil

t' = /', - T/i - -^) (- A6) (5)

Neemt men dus bij gegeven Waarden van X,y,b^, —i^h en 6 {T)

achtereenvolgens verschillende waarden van <ƒ aan, dan kan men

telkens de bijbehoorende waarden van (i, v en [> berekenen.

Nemen wij nu aan :

c = 2 (Gr. Kal.) ; q, = 3200 {Gr. Kal.) ; b, = l; 2b, = V, ; « = 2700,

zoodat
_ A6 = - (- 6, + 2b,) = V, ,

en [met R=z'2 (Gr. Kal.)]

;i = ^
.^^^^

' X V, = ( 1600)'/. X V, = 64000 X 7, = 32000

wordt ; terwijl voor 7' wordt genomen 9° (absoluut), gevende

_'1 / a\ 9

^~36V i^y
'~ 1600'

dan gaan de vergelijkingen (3), (4) en (5) over in

3 I 600 I 600

' =32000 '
\-

- >
•

(6)
1— iï' viöooy 9) 2

1 / l+iA 2700

2 V '/> y V-

Voor <f =z cc wordt blijkbaar :

,? = 1 ; « = 1 - V, 13 = /, (= 26,) ; p = a. .

Voor </^^=:185 vindt men, daar

27 1600
loc,'" X 0,43429 = 1,130 — 77,207 = — 76,077

lof/''
-^—^ — — 76,077 + 0,4343 <p — log'" tp . . . (6")

= — 76,077 -t- 80,343 — 2,267 = 1,999,
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waardoor

^V 1
^ =99,77 ; (i: '

1— ;ï-
'

199,54

wordt. Tiissclien y = co en '/> ^ 185 is ^ dus praktisch =1.
Voor V vindt men :

1 / 1 2 \
ü = l 1

1 = 1 — 0,492 = 0,508,
2 l^ 200 185y

terwijl

2700 2700
P = 6G60 — =r 6660 = — 3800^

(0,508)'-' 0,258

wordt. Daar in de toestandsvergelijking R in Gr. Kal. {R^2) is

a
uitgedrukt, zou zijn ook />r en — in kalorisclie maat uitgedrukt, zoo-

V

dat men, wanneer v, b etc. in cM' (per Gr. mol) zijn gegeven, de

a
waarden van pv en — in ergs vindt, door te vermenigvuldigen met

V

a
41,74 X 10"- Alsdan zijn p en — in dynen per c.M". uitgedrukt.

Maar aangezien 1 atm. = 1,01325 X 10" dynen per cM". is, zoo

a
vindt men het aantal atmospheren van p en — door vermenigvul-

41.73
diffing der gevonden waarden met ^41,20.
^ " ^

1,013

De gevonden druk, die in fig. 1 in de nabijheid van het punt E
zal liggen, bedraagt dus — 3800 X 41,20 = — 156600 atm., waaruit

men zien kan. hoe enorm de afstand is der punten D en E bij

zulke lage temperaturen. (Bij hoogere temperaturen zal èn de term

— 76,08 in de vergelijking voor [i èn de factor 36 in de vergelijking

voor p belangrijk hooger worden).

Op gelijke wijze als boven kan inen nu berekenen bij

y.=: 180:

log"^ — — 76,076 + 78,173 — 2,255 =: — 0,160

= 0,692 ; ,i= 0,640
1-^^

1 / 1,640\
= 1 1 0,640 — -^

I
= 1—0,815 = 0,685

2 V 180 y
270»

l> = 6480 = 6480 — 5760 = 720,'
0,469
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y— 170 :

loa'"
^ = - 76,077 + 73,829 — 2,230 = — 4,478

^ 1— j3=

0.0000331 ; ii= 0,00575
1-^'

v=\-- ^0,0058 - ^1^^ = 1 + 0,0001 = 1,0001
2 V 170 y

2700

(p — 160

y = 100:

(/; = 50

y= 10:

g,= l:

V — 6120 = 6120—2700 = 3420.'^~
1,0002

fa,'°
^ — _ 76,0", 7 + 69,486-2,204= - 8.795

V = 1 A = 1,003
^320

2700
;, = 5760 - = 5760-2680 = 3080.

^ = ; . = l + i^= 1,005

2700
p — 3600 = 3600—2670 = 930.

1
3 = ; v — \-\ = 1,01^

' 100

9700
/, = 1800 - = 1800-2650 = - 850.
^

1,020

,3=0 ; t, = l + -=l,05

2700
p ^ 360 _ -LL^ = 360-2450 = - 2n90.
^ 1,103

^=0 ; t,= l+-=l,5

2700
p = 36 - —r^ = 36—1200 = — 1160.

2,25

Verslagen der Afdeeling Natuuik. Dl. XVII A^. 1908/9.
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9) =0,01
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1

.i = O ; i' = 1 ^ = 6

2700
p = 3,6 = 3,6 — 75 = — 71.'36

1

ii=0 ; y = 1 H = 51^ ^ 0,02

2700
P = 0,36 = 0,36—1,04 = — 0,68.
^ 2601

0,001:

(p — 10-

iï=0 ; v—lA =501
' ^ 0,002

2700
P = 0,<'36 = 0,036— 0,011 = 0,025.
^ ' 251000

Ion ~ = — 76,077 + O + 74 = — 2,077

-^ = 0,00838 ; /?= 0.0911
1-ii'

V = 0,546 X 10"'
; p — :^6 1

0-'^

jï = 1 ; i' = 00 ; p z=z 0.

Wat den loop der waarden \an ,i betreft, zoo' ziet men uit

deze berekening duidelijk, dat tusschen de punten i^(p^oD) en

^(p=: — 4130) in fig. 1 ji praktisch =1 is. (in E is ^= 0,983).

Dit komt daarvandaan, dat tusschen (p=zco eny=:185, log^"

in (6") tengevolge der waarde van 0,4343 y, welke alsdan ^ •— 76,08

(deze waarde geldt voor 7*^9) is, een betrekkelijk groote positieve

waarde bezit (bij (p := 185 nog =2), zoodat groot is, en [iin
1— ,i'

de nabijheid van 1 komt te liggen (bij (f = 185 nog ^ 0,995).

Maar tusschen I] en jD, d. w. z. tusschen <p = 185 ea y = 170,

vindt een zee?' snelle verandering in de waarde van li plaats.

De waarde \'an 0,4343 (p wordt dan n.1. <[ — 76,08, waardoor

log^' van een positieve tot een betrekkelijk groote negatieve
1 p

waarde afneemt (bij y = 170 in deze reeds = — 4,5), zoodat ^ï

rapide verandert van 1 tot 0. In het punt D is (^ =z 0,027, terwijl
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bij V = 170, (ï = 0,006 is. Bij «p =: 180, op ongeveer Vs tusschen

E en D, heeft men de intermediaire waarde 0,64.

De geheele verandering van ,i heeft du.s praktisch tn^schen de

punten E en D plaats. Voorbij D blijft ,5 praktisch r=0, totdat

bij ongeveer y =i 1 0~' ^ , bij een enorm groote waarde van v

[v = 0,55 X 10^*). de waarde van ,i weer langzamerhand van O tot

1 stijgt. In de vergelijking (6") begint dan nl. de term — h>q^° <p

den term — 76,08 in absolute grootte te naderen, om dezen bij waar-

den van (r<^10~''^ te overtreffen. Bij y = 10~'' is ,3 reeds 0,09,

terwijl bij <p = {v ^ cc) ,3^1 zal gewoi'den zijn. Deze overgang

vindt dus (bij T^9) buiten de grenzen der teekening (fig. 1) plaats.

Het boven gezegde geeft een duidelijk beeld van den loop der

waarden Aan ,i, en men ziet er tevens uit, dat bij den overgang

vast-vloeibaar [P'F") de waarde van ^vloeibaar praktisch =1 is en

die van ii,.ast praktisch ^0. Want het punt P" ligt tusschen £" en Z),

en het punt P' voorbij D.

De correspondeerende waardon van p zijn o\eral in de tiguur

aangegeven, terwijl die van r uit de bovenstaande berekening blijken.

5. In aansluiting aan het behandelde willen wij ten slotte nog
de berekening geven van de verschillende maxima en minima in

fig. 1, nl. van de punten £, C, D en E.

Uit de toestandsvergelijking

{l+,3)ET a
P = 7 7

V— o V

kan men bij T konstant gemakkelijk afleiden {b = I\ -]- ji A i';) : ')

dp ^ {l-,i)RT / ^^ ÓA RT ds 2a

dv (v— bf V dvj'^ v—bdv v''

{l+(i){-Ab)
d.w.z. met

-b
= <p:

[
1 - (l-y)

dv ü' (v-by
|_

^' 1+^ï dv

Maar uit de vergelijking (2) voor ,i, nl. in den vorm (voor p -f
~

.
(l-\-^)RT

is geschreven)

;

t

—

b

^- AT) v-b ^Z^
1— (J» RT l-f^

1) Zie ook Arch. Teyler, l.c. p. 26—27.

54"
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waaruit p geëlimineerd is, volgt door logarithmisch differentieeren

{T konstant), na eenige herleidingen (zie bl. 36—37 l.c):

1+i? ^v 1 + Vji(l-^)(1_9,)=-

dp
Door substitutie in de boven verkregen uitdrukking voor — wordt

dv

alsnii verkregen

:

dp 2a {l-\-^)RT 1

dv ü» {v-bf l^7,^(l-|i)(l_y)' • • • (^)

Deze uitdrukking gaat bij /?= O en 1 in de gewone over. [Bij

dp 2a 2RT
ii =: I verkrijgt men wel is waar — = —

- — ; -^ , maar dan zal,
dv V (v— o)

daar o, i; en è op dubbel-moleculaire hoeveelheden betrekking hebben,

moeten worden gesubstitueerd a = 4a', v =: 2v', b = 2b', waarin

de geaccentueerde grootheden thans op enkelvoudig-moleculaire hoe-

veelheden betrekking hebben. Men verki-ijgt alsdan behoorlijk

dp _ 2a' RT
dv' ~i'" (.v'—b'y

Gaan wij nu eerst de punten D en E na (tig. 1). Daar is v—b

klein, dus (f groot. Wij merken hierbij op dat de zooeven ingevoerde

grootheid (p dezelfde is als onze vroegere grootheid <p. Immers in

(3) etc. was (—Lb)z=<p gesteld, dus is ook =g).

Nu is bij E (p =z 185 en bij D <p^ 170 (zie § 4), zoodat men in

plaats van 1 + Va ^(l-~t^) (l^^)' mag schrijxen 7s i^(l— I?) ^^ — wan-

neer nl. de waarde van /i of 1 — ii niet al te klein uitvalt. Het zal

aanstonds blijken dat dit niet het geval is.

In de punten D en E heeft men dus benaderd

:

2a_(\-\-^)RT 1 _ RT

/'''^' P^
(v-by

Nu is bij D (zie Fig. 1) v in de nabijheid van i,, terwijl bij E
het volume v in de nabijheid van 2b, zal zijn; derhalve is benaderd,

als men bij D, waar /3 dicht bij O is, 1

—

ti en 1 -f |ï = 1 stelt, en

bij E, waar i? dicht bij 1 is, ^=1 stelt en 1 -f ^i= 2 {B — 2)

:

2T T
^D = ; l-^E = .

a a— {-AbV (-AM'
il' (2è,)'

Met T=^, a = 2700, b, = ^, 2b, = '/„ —Lb = '/, vindt men

dus:
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18 2 9 1

an= = — = 0,027 ; 1—/?£= = =0,0017.
^ 2700 XV4 Ih ^ 27OOX8XV4 600

Wij hebben dus boven bij D 1 verwaarloosd tegen 0,0133 X'170'=400
ongeveer, en bij E verwaarloosden wij 1 tegen 0,00083 X 185''^28,5

ongeveer; zoodat bovenstaande waarden van (io en l

—

{ig ti-ls bruik-

bare benaderingen kunnen gelden.

De druk in de punten D en E is nu gemakkelijk te berekenen

(l+ii){— A6)
uit de toestandsvergelijking. Met =: ip wordt deze (zie

V—

6

verg. (4) en (6))

:

RT a 2700
pz= u>— —iQ(p— £10 r" v'

Wij vinden derhalve, daar met fe =: 1 volgens (6«) corres-

pondeert v' = 186 en v ^ 0,506 :

PE= 6700 — 10530 = — 3830.

En daar met /ix» ;=: 0,027 correspondeert «p = 173 en w/> := 0,99 : "

2)r, = 6230 — 2750 = 3480.

Wat de punten B en C betreft, hier is bij J"^ 9, zooals wij
,

zagen, ^= 0. Daar is dus eenvoudig:

2a RT
„» (v— hy

'

d. w. z. met b = 0^ = 1:

v' = 300,
("-ir

gevende V5 ^ 298 en i;c'= 1,063.

Uit

'_ 18 2700

V— 1 v^

vindt men derhalve

:

PB = 0,0606 - 0,0304 = 0,0302

pc = 280 — 2400 = — 2120.

Recapituleerende, kunnen wij dus het ontstaan der verschillende

maxima en minima op de volgende wijze verklaren. Tusschen de

, j^, , -lil. ^^' <^

punten A en B zal in de uitdrukking ^> = , tengevolge van

RT a
het alneinen van v, de term sterker toenemen dan — zoodat p

V—

o

ü' ^
V

grooter wordt. Tusschen B en C zal daarentegen de toename van —
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het winnen, zoodat p afneemt. Maar voorbij C, wanneer v dicht bij

, .
i«r ,

'

,/

Il koiut, zal opnieuw sterker toenemen dan en de isotherm
V — b r^

zal nu zeer steil omhoog gaan. Zij zou (volgens de oorspronkelijke

theorie) tot p = cc loopen, maar tenc/evoïge der thans intredende plot-

selinge verandering der waarde van ,J tusschen D en E van O tot 1

zal de afname \'an v — hm een tijdelijke toename veranderen. Bij

y = 160 (zie de berekening van ^4) was hv.v— />=— =0,0031:
^ e. y ^ 320

1.0058
bij « = IvO vond men r — A = = 0,0030 i bii (f = 180

j / 340 -^

1,640
daarentegen weer = 0,0046. Bii E, waar die toename van ,i"

360
-^

afgeloopen is, zal \an nu af aan v — b weer gaan afnemen, zoodat

p tot in het oneindige stijgen kan.

In de toestands\ergelijking van van der Waals is derhalve, wanneer

men slechts let op den associatietoestand ,? der moleculen bij kleine

volumina, in verband met de daarmede gepaard gaande volumever-

andering Lh, niet alleen de vloeistoftoestand, maar ook de vaste

toe.ftand (gekristallizeerd of niet) geheel begrepen.

Nadere bijzonderlieden, betrekking hebbende op het geval Lb
positief, op de vorming van meervoudige complexeji, op verschillende

modificaties van den \asten toestand, op het optreden san een kritisch

punt vloeibaar-\ast bij Lh positief, op de verhouding —^
, waar T^

-ie

de liipL'l[)uiitstemperrttuur en 2] de gewone kritische temperatuur

is, enz. enz., zullen in een volgende Verhandeling worden besproken.

Wiskunde. — De Heer Jax de Vriks spi-eekt over ,,Een familie

rah differentiaalvergelijkingen der eerste orde."

1. De raaklijn in (,c, y) aan de door dat punt bepaalde integraal-

kromme van

^ = P(.r)3/ + Q(.r)
d.v

wordt voorgesteld door

A'oor de punten der rechte x = m heeft men dus

« Q^(X -m)- r\+,/\ P,„{X _ ,«) + 1
j
= 0.

De door hen aangewezen raaklijnen vormen derhalve een straien-

buiidel, die het punt
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_ __l_
, __^

o p ' Ja p

tot top heeft.

Ik noem dit punt de pool der rechte x = m-

Door een projectieve transformatie wordt de lineaire vergelijking

omgezet in een ditferentiaalvergelijking, welke een stralenbundel be-

paalt, waarvan elke straal een bepaalde pool heeft. Daar elke rechte,

die den top S van dien bundel met een pool verbindt, in aS aan

een integraalkromme moet raken, is S een singulier punt, d.w.z.

een punt, waar y' onbeptiald wordt. Om dit te bevestigen, vervoi'-

men wij de lineaire vergelijking door de substitutie

_ a^u + a„v + a^ _ «_ _ h^u + b.,v 4- h, _ ^~
CjM + c„y -f e, 7 ' CjM + c^v + c, y

Daardoor gaat

over in

dv ^ («,y - c,a) {^P* + yQ*) - (bj - c,i?)y

du (6,7 - c,^) 7 - (a,y - c,«)(i3P* + yQ*)

-&). «• = <^).
De bundel .c = in wordt daarbij omgezet in den stralenbundel

« = my.

dv O
Voor « = O, 7 := O vindt men inderdaad — = — .")

du ^

Een stralenbundel met de aangewezen eigenschap noem ik kritiek.

Uit het voorgaande volgt de eigenschap

:

Wanneer een singulier punt van een dijferentiaalvergeïijking der

eerste orde de top is van een kritieken stralenbundel, dan kan deze

vergelijking door een projectieve transformatie tot een lineaire herleid

ivorden.

Is X =
,('i , y = ?/j de top van den kritieken bundel, dan leidt de

substitutie

1 u
.C — .r, =— , y—y^— —

V V

tot het beoogde doel.

Voorbeeld I.

De vergelijking

1) Ook de punten ^ =0, y = O en y = O, P* = zijn singulier.



( 846
)

dy ^ x' + 2x'y + .rƒ + y^

dx .r' 4- •«^'«/^ + '^y^

heeft in ,c = O
, // = O een singulier punt.

De raaklijn in een punt der rechte y=im,i' wordt aangewezen door

(m + 1) m'^ + 27n + 1
/ — mx ^ (A — x).

(m + 1) m\v +1
Bij herleiding blijkt, dat de parameter .i- hier slechts lineair voor-

komt; de bundel is dus kritiek.

Voor de meetkundige plaats der polen vindt men de kubische

kromme
1
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dx

heeft voor den kritieken bundel x = m een poolrechte, en wel de

lijn in het oneindige. Hier ligt dus de top van den bundel op de

poolrechte.

Daar men een projectieve overeenkomst tusschen twee punten-

velden steeds zoo kan regelen, dat een punt en een rechte van het

eerste veld toegevoegd worden aan een bepaald punt en een bepaalde

rechte van het tweede veld, geldt de eigenschap

:

Behoort bij een singulier punt een poolrechte, dan kan de dijjeren-

tiaalveryelijking projectief loorden omgezet in een gescheiden vergelijking

van den vorm

du— =zP{x) dx,

y

tenzij de poolrechte door het singuliere punt gaat. In dat geval komt

men door projectieve transformatie tot een gescheiden vergelijking van

den vorm

d'j =z Q (.r) dx.

Voorbeeld II.

De vergelijking

dy y*— x

dx ^y-\-'i!

heeft twee kritieke stralenbundels

:

g =r mx met de poolrechte x -\- y = 0,

y -\- 1 =: m {x—1) met de poolrechte x = 0.

Bij den eersten bundel ligt de top op de poolrechte. Door de

transformatie

u 1— u 1

V V V

wordt deze rechte naar het oneindige geworpen, terwijl y =i jmv in

u = l : {m -{- 1) overgaat. Men vindt

dv u—

1

— =:
; u— ü ^ /r/ u -\- C

du u

en hieruit ten slotte

X— 1 X— = h h c.
x+y x+y

Om van den tweeden bundel gebruik te maken, bepalen wij een

projectieve transformatie, welke (y -}- 1) : {x — J) in een lineaire
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functie van u en .r = in y ^ O omzet. Aan deze voorwaarden

voldoet de substitutie

_ V _M-r-fl y+ 1 _ 2m+ 1

u-\-v
'

u-\-v X—

1

M

Men vindt nu

dv u du

V (u+iy

3. Als de lineaire vergelijking

y' = Pi.T)y + Q{x)

een poolrechte heeft, dan kan men deze projectief in de oneindig ver

gelegen rechte transformeeren. De lineaire vergelijking wordt dan

omgezet in een homogene vergelijking, of, waar dit niet mogelijk is,

in een vergelijking van den vorm

dv

T-=/(«)-
du

In het laatste geval is m =- m de kritieke bundel ; in het eerste,

waar

du \v, J

wordt, is het punt » =: O, v ^0 de top van den kritieken stralen-

bundel.

Zij

ax -\- hy -\- c '= ^

poolrechte van

y' = P(x)y + Q(.r),

dus de meetkundige plaats van de pool

1 Qm

Stelt men

dan wordt

^m -'m

1

-'m

^__ afm + c

en de lineaire vergelijking verkrijgt den vorm

b{,r — /(«)) y' = by + af{x) + c.

Het is duidelijk, dat door de substitutie

1 V
ax -\- by -\- c = — , x = ~
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de poolreclite naar het oneindige en het snijpunt der stralen x = m

in den oorsprong wordt gebracht.

Na eenige herleiding vindt men inderdaad de homogene vergelijking

du \u

)

Deze herleiding vervalt blijkbaar als de poolrechte tot vei-gelijking

heeft .i' + c = 0. Dan is

1 _
'" ~ ^ "" "" '^'

en de lineaire vergelijking heeft dezen vorm :

Door de substitutie

.U-!-C

1 f

.T + c = — , 2/ = -

wordt de poolrechte in de oneindig verre lijn, de bundel x = m in

den bundel u = l : {m -\- c) omgezet, en men vindt de gescheiden

vergelijking

dv + Q

4. Beschouwen wij nog eenige voorbeelden.

VooRBKELD III. De vergelijking

dy _ xy—y^+2

dx .y'

—

xy—

2

heeft singuliere punten in ,v= 1, y ^= — 1 ; .r= — 1, ^y = 1 en in

het oneindig ver op .i- = y gelegen punt.

De bundel ,'—
// =; m is kritiek. Men vindt voor de raaklijn

(my + m"--2){Y-y) = {my + 2){K-y-m),

en hieruit de puolrechle x -|-
// ^ 0.

Door de transformatie

X =z V -\- u , y =: V — u

gaat de bundel x— y =^ m in den bundel 2u = m, de poolrechte in

y := O over, en men vindt, naar behooren, de gescheiden vergelijking

dv u du

V u"—

1

Ten slotte vindt men als integraalkroinmen de kegelsneden

x^yY-YC\x-^yf=^,
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die elkaar in de singuliere punten x =: ± 1, y = zp 1 aanraken.

Het snijpunt der rechten x — y = m is het dubbelpunt van het

lijnenpaar {x—yY = 4.

2 2v
Bij toepassing van de transformatie x -\- y = — , x—y = — gaat

M M

x—^y =z m in v =: ^ mu over, terwijl de poolrechte naar het oneindige

wordt gebracht. Men vindt dan, naar behooren, een homogene ver-

gelijking, n.1.

dv u

du V

Voor een straal van den bundel

3/4-1 = m{.v—l)

vindt men

, ^ (^-l)y-(y-2)(y+ l) ^ y-m(t/-2)^ (m-l)m^-f(l-2m-m^)
^ ""(.«— 1) («+ 2) — «(.v+ l) x-\-2~mx {m—l).v—2

dus voor de raaklijn

[(m-l)«— 2] Y=[{m—l)mw + {l—2m-m')]X+ 2(m+l).

Ook deze bundel is derhalve kritiek. De polen liggen op de rechte

y — x = 2.

Voorbeeld IV.

De vergelijking

heeft X ^=0, y := 1 tot singulier punt.

De bundel y— 1 = ms is kritiek en heeft y = O tot poolrechte.

Door de substitutie y — 1 = ux,

_ 1 _ V

u-\-v u-\-v

vindt men de gescheiden vergelijking

dv u-{-\

Voorbeeld V.

De vergelijking

{x-—y)y' — xy —1

heeft een singulier punt in x=^l, y = l, dat de top is van een

kritieken bundel met de poolrechte x -{• y -{- X = 0.

Door de substitutie

du.



( 851 )

3 3m
.r — 1 :z3 —— , y -\ z^i

•1 V— u— 1

gaat deze bundel over in u = const., terwijl de poolrechte in v = O

wordt ome;ezet. Men vindt dan

dv u— 2— z=:: du
V ?<'— u-\-l

Voorbeeld VI.

De vergelijking

«yy' = •^• + y''

heeft den kritieken bundel y = mx met de poolrechte x = O, die

door den top gaat. In verband hiermede levert de substitutie

_ 1 _ u

V V

de gescheiden vergelijking

udu -}- f/ü = 0.

De integraalkroramen

y- -\- 2x = Cx"

zijn kegelsneden, die in O een vierpuntige aanraking hebben, met

X = als raaklijn.

dy
Voorbeeld VIL x' — = x-y -\- y\

Deze vergelijking van Bernoulli heeft den kritieken bundel ?/= mjc

met de poolrechte x = 0. Door de substitutie x ^1 -. v, y :^ u : v

v\rordt ze omgezet in u--du-\-dv=^0. Hieruit vindt men .ï*—y-\-Cxy=0.

5. Als elke straal door een singulier punt een stelsel raaklijnen

met index twee bepaalt, dan is de vergelijking projectief herleidbaar

tot een vergelijking van den vorm

dy ^ iV(^)y' + P{.x)y + Q^x)

dx R{x)y + S>{x)

Immers, voor x = m bepaalt deze vergelijking de raaklijnen eener

kegelsnede, en door de substitutie

« [i

r ' ~ r

(zie § 1) wordt zij getransformeerd in een vergelijking, welke in

« 1= O, y := O een singulier punt heeft, terwijl elke straal van den

bundel « = m-; de boven bedoelde eigenschap bezit.

De vergelijking
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dy _ X* + y° — 2a;°y' — xy

dx y' — 2 a-''?/ — X

verkeert in dit geval, want elke straal y=^m.v levert een raaklijnen-

stelsel met index twee. Door de snbstitutie

_ 1 _ u

V V

gaat ze over in de vergelijking (van Riccati)

dv— :=: 2u — u" V -\- V'.

du

Deze kan, met behulp van de oplossing ?' = u', herleid worden

tot de vergelijking (van Bernoulli)

dw ^— = u" w -|- tv',

du

waar w =: v — u" is. Door iv = z—^ komt men dan tot een linean-e

differentiaalvergelijking.

Voor de Boekerij wordt aangeboden 1° door den Heer W. Einthoven

„Onderzoekingen gedaan in liet Physiologisdi Laboratoriidn der Uni-

versiteit te Leiden", 2*^ Reeks, Deel VII; 2°. door den Heer H. G.

van de Sande Bakhuyzen ,, Verslag van den staat der Sterrewacht

te Leiden en van de aldaar volbrachte loaarnemingen van 18 Sep-

tember 1906 tot 21 September 1908".

De vergadering wordt gesloten.

(11 Maart 1909).
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piscatorius". (Aangeboden door de Heeren L. Bolk. en T. Pl.ice), p. 905. (Met 1 plaat).

J. H. Meerbürc : „Over de beweging van een metaaldraad door een stuk ijs". IL (Aangeboden

door de Heeren H. A. Lorentz en H. Kamerlikgh Osnes), p. 908.

C. Easton: „Over Lockyer's 35 jarige zonneperiode". (Aangeboden door de Heeren J. P. van

der Stok en W. H. Jülius), p. 913. (Met 1 plaat).

J. G. Sleeswijk; „Bijdr.agen tot de studie der serura-anaphylaxie". 3de mededeeling. (Aan-

geboden door de Heeren C. H. H. Sproxck en C. A. Pekelharing), p. 919.

.1. P. Dalton: „Onderzoekingen over het Jodle-Kelvin effect in het bijzonder bij lage tem-

peraturen. I. Berekenigen voor waterstof". (Aangeboden door de Heeren H. Kamerlingu Onnes
en H. A. Lorentz), p. 924. (Met 1 plaat).

H. Kamerlingu Onnes: „Methoden en hulpmiddelen in gebruik bij het Cryogeen Laboratorium.

XV. Toestel voor het zuiveren van waterstofgas met behulp van vloeibare waterstof", p. 934.

(Met 1 plaat).

Aanbieding eener verhandeling van den Heer J. Valckenier Suringar: „Nouvelles contri-

butions k 1'etude des espèces du genre Melocactus des Indes Xe'eilandaises occidentales", p. 937.

Aanbieding van een boekgeschenk, p. 937.

Vaststelling der Aprilvergadering op Vrijdag 23 April a. s., p. 937.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. DL XVII. A". 1908/9.
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Ingekomen is:

l". Beriflit \an de Heeren Hno'iKWEUFf. Wind en Ivookdkks dat

zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

2°. Jlissive van den Minister van Waterstaat d.d. 9 Maart 1.1.

waarbij bericht wordt, dat op de betaling van het subsidie in de

kosten \an geologische onderzoekingen voor liet loonende jaar orde

gesteld is. Voor kennisgeving aangenomen.

3°. Missive van den Directeur Generaal der Posterijen en Telegratie,

niet verzoek om advies over de mogelijkheid van doelmatige algeheele

ontsmetting van stukken en bescheiden aanwezig bij het Hoofdbestuur

der Posterijen en Telegrafie.

Ofschoon volgens de statuten de Akademie alleen verplicht is de

Regeering van ad\ies te dienen, heeft het Bestuur gemeend geen

bezwiiar te- moeten nuiken om aan dit verzoek te voldoen en derhalve

de missive in handen gesteld van de Heeren Mac Gillavry en Eijkman

om advies.

4°. Sehrij\en van Prof. Wai,deyer te Berlijn mededeelende dat de

vergaderingen van de Zentral Commission für Hirnforschung zullen

plaats hebben op 29 IMei a.s. des voormiddags ten 11 ure in het

Hotel Brun te Bologna.

In handen gesteld \an den Heer Bolk om ad\ies.

Hygiëne. — De Heer Mac Gillavry brengt ook namens. den Heer

Eykman het volgende verslag uit:

Bij apostille van 10 Maart j.1. no. 9 werd, met verzoek om
daarover rapport nit brengen, door het Bestuur der Afdeeling in

onze handen gesteld .een schrijven van het Hoofdbestuur der Posterijen

en Telegrafie, waarin het oordeel der Akademie gevraagd wordt

over de ontsmetting van de stukken en bescheiden, welke tot de

archieven behooren en of ten deze een raad zou kunnen gegeven

worden, waarvan de opvolging zou ten goede komen aan de gezond-

heid van de ambtenaren.

Ter voldoening aan dat verzoek wenschen de ondergeteekenden

het navolgende op te merken.

Waar in het verkeer veelvuldig aanraking plaats heeft tusschen

personen, niet alleen direkt maar door middel van allerlei voor-

werpen, welke van hand tot hand gaan, zonder dat daarbij in het

gunstigste geval andere voorzorgsmaatregelen genomen worden dan

die, welke de meest elementaire zindelijkheid voorschrijft, komt ons

de vraag gewettigd voor, of in casu ivmleiding bestaat tot het nemen
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van bijzondere maatregelen als die van ontsmetting. Dit zou wel het

geval zijn, wanneer het voorwerpen betrof, welke veelvuldig in

handen van zieken komen en daarbij \aak onzindelijk behandeld

worden, zooals b.v. de boeken van een leesbibliotheek. Wat echter

archiefstukken aangaat, mag worden aangenomen dat zij over het

algemeen weinig of niet aan vervuiling bloot staan en slechts bij

uitzondering komen in handen \an lijder?, \an wie op die wijze

besmetting zou kunnen uitgaan. Ten dezen aanzien komen ons lijders

aan huidziekten nog het gevaarlijkst voor. Daarentegen schijnt ons

het gevaar voor verbreiding van tuberculose langs dezen weg zeer

gering toe in vergelijking met de andere wegen, waardoor besmetting

kan plaats hebben, zoodat de ontsmetting der archiefstukken slechts

in zeer geringe mate er toe zou kunnen bijdragen om dit gevaar te

verminderen.

Daarbij komt dat een afdoende ontsmetting, zonder dat de stukken

er ernstig onder lijden, in de praktijk op zeer groote bezwaren stuit,

terwijl, gesteld dat op gezette tijden ontsmet werd, het gevaar voor

overbrenging \an besmetting in het tijdsverloop tusschen twee ont-

smettingen toch zou blijven bestaan.

Op grond van het bovenstaande adviseeren wij

:

1° niet over te gaan tot ontsmetting der archiefstukken, als zijnde

het daarvan te verwachten voordeel niet in evenredigheid tot de

daaraan verbonden bezwaren;

2°. een zindelijke behandeling en bewaring der stukken en

bescheiden te bevorderen door het aanbrengen zoo noodig van goede

waschgelegenheden voor het personeel en het zooveel mogelijk stof-

vrij reinigen der lokalen, kasten, portefeuilles enz.

;

3°. maatregelen te nemen, opdat lijders aan bemettelijke ziekten

zoo min mogelijk in aanraking komen met de bedoelde stulcken en

waar het kan zelfs geheel geweerd worden, indien zij ernstig gevaar

voor de gezondheid van anderen opleveren.

Physiologie. — De Heer Einthovex leest ook namens de Heeren

H.\MBrRGER en van der Waals het volgende vei"slag:

In een bij de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen ingekomen missieve van Zijne Excel-

lentie den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 17 Februari

1909 No. 458 Afdeeling KW, wordt verzocht, dat de Afdeeling haar

medewerking \erleene, teneinde de betrekking tusschen den Neder-

landschen Staat en het Laboratorium op den Col d'Olen contractueel

te regelen.
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De cotmnissie, die in de xorige vergadering door den voorzitter

is benoemd, om over deze missieve advies nit te bi-engen, lieeft de

eer aan de Akademie een concept overeenkomst over te leggen, die

na goedkenring aan den Minister zon kunnen worden aangeboden.

Bij de samenstelling dezer overeenkomst heeft de commissie —
door vriendelijke bemiddeling van den Heer Hubrecht — gebruik

kunnen maken van het contract, dat in 1907 tusschen de Neder-

landsche Regeering en het bestuur van het Zoölogisch Station te

Napels is gesloten.

De commissie vertrouwt, dat de Afdeeling bereid zal worden ge-

vonden den Minister telkenmale van advies te dienen omtrent den

persoon van den Nederlandschen geleerde, die een aanvrage indient,

om tegen genot van het daarvoor bestemde subsidie een onderzoek

op den Col d'Olen te verrichten.

Natuurkunde. — De Heer van der W.a.als doel eene mededeeling:

„Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels." XIV.

(TWÏ^EMALIGE RETROGRADE CONDENSATIE).

Alvorens over te gaan tot de behandeling van de beteekenis van

negatieve waarde van b^ en 6„, zal ik nog enkele opmerkingen maken

ter verduidelijking van hetgeen in de vorige Bijdrage is ter sprake

gekomen — en wel voornamelijk over de gedaante van het saturatie-

oppervlak in de gexallen door tig. 39 en tig. 40 voorgesteld, en

den betrekkelijken stand van de di-iephasenspanning ten opzichte

van de doorsneden \an dat oppervlak bij gegeven waarde van .r.

In geval van volkomen mengbaarheid bestaat zulk een doorsnede

\an het saturatieoppervlak uit een damptak en een vloeistoftak, die

vloeiend verloopen, waarbij met stijgende waarde \'an T de druk

geleidelijk toeneemt, en die bij zekere waarde van T, die door T,-

kan aangeduid worden, vloeiend in elkander overgaan. Op den

vloeistoftak moet de druk dan maximaal gewoi'den zijn en daarna

afnemen om bij T,- in den druk van den damptak overtegaan. Die

vloeiende o\ergang van beide takken in elkander blijft ook bij niet

volkomen mengbaarheid bestaan.

In het gexal van fig. 39 ondergaat echter vooreerst het bovenblad

van het saturatieoppervlak een wijziging, welke zich echter beperkt

tot waarden van .e tusschen '.c^\ en {x,),j, als door {x,)f, wordt voor-

gesteld de waarde van ,e, waarbij aan den rechterkant van de ge-

sloten gestippelde kromme de raaklijn loodrecht op de .ï-as staat, en

evenzoo door (.i-j),, hetzelfde aan den linkerkant.
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Voor een doorsnede tusschen (.cj, en (,r,),, blijft de wijziging be-

perkt tusschen de twee waarden van T, welke de gesloten gestip-

pelde kromme \an tig. 39, \oor de temperatuur bepaalt. Bniten die

waarden van x en T is he^ bovenblad, zoo niet geheel onveranderd,

toch van de gewone gedaante. Noemen wij de samenstelling van de

dampphase x[ en die van de coëxisteerende vloeistofphase x„, dan

wordt deze gewone gedaante van het bovenblad, bepaald door de

vergelijking:

V,, dp = (a-j — '^'ï) (^ ) <i'V^_ + 1/,, dT

En als het er nu om te doen was den stand te bepalen van het

blad \an den driephasendruk ten opzichte van het raetastabiele en

labiele blad van het coëxisteerend evenwicht tusschen damp en \loei-

stof, dan zou bovenstaande \ergelijking daartoe kunnen dienen.

Langs den omtrek toch van de gesloten gestippelde kromme van

d.v„

fio;. 39 is de waarde van —^ bekend. Zoo is, om een voorbeeld te
dT

geven, deze grootheid, in het benedenste gedeelte, rechts van Q^

positief'. En daar i\., positief en ,i\—.r, negatief is, vinden wij uit:

(l),r<-^^^
dp \ fèp \

Iti'^xXt] ' ^'Jc'ï^ *^'o ^''^'^ '" '"^^ rechtergedeelte het idad van

den driephasendruk beneden het metastabiele blad — iets wat echter

reeds \ooraf bekend kon geaclit worden uit de gedaante van een

^,A'-lijn bij slandva'stige temperatuur voor het evenwicht damp-vloei-

stof. In de linkerhelft ligt omgekeerd het blad \an den driephasen-

druk boven het metastabiele blad.

In een doorsnede loodrecht op de .i'-as, juist door Q^ begint bij

Q-, het blad van den driephasendruk rakend aan het metastabiele

blad en in een doorsnede juist door Q„ is er aan hel einde raking.

Maar het zou ons te ver \oeren al de metastabiele en labiele bladen

in onze beschouwing op te nemen. Wat wel noodig is, is na te gaan
hoe binnen den gestij)pelden kring de vorm is van het stabiele

gedeelte van het vloeistofblad, en dus van liet bovenste gedeelte van

het saturatieoppervlak.

Nemen wij twee punten xan den gestippelden kring o]i gelijke

hoogte gelegen, en noemen wij de waarde van .c voor het rechts

gelegen punt .Cj en voor het links gelegen punt .r, , dan geldt voor

het evenwicht Insschen deze twee vloeislofïcn voor hel rechts gelegen

])UUt :
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r d'z\
^'2,dp = {.V. — .«3) -—^ dx, + ii„^dT

\d'\-Ji,T

dp f^P\ d'V^ /'dp

of

ö'7\„ \d.vj,, dT \dTy

fèp \
In het tweede lid geldt de tweede tenii

|
—- voor de doorsnede

bij standvastige waarde van .e, van welke doorsnede wij den vorm

willen bepalen — bij den eersten term \'an het tweede lid hebben wij

den index T ter vermijding van te groote complicatie in de schrijf-

wijze maar weggelaten. Van een 2),.r-doorsnede van het saturatie-

oppervlak, als er driephasendruk aanwezig is, is de vorm van de

evenwichtslijn tusschen de twee vloeistolfen bekend. Het is een

kromme die in de punten 2 en 3 sterk naar boven loopt, en daar

dp
de rechterhelft van de gestippelde kromme liet geval is. is

d1\^i

da.

tusschen een maximumwaarde bereikt. In het punt 3 is
(

—

sterk negatief en als nu -— positief is, wat aan den onderkant van

kleiner dan I
—

1 . Aan de linkerzijde van den onderkant is

vöt;,,3 dT,

fèv\
negatief, maar daar is -^ positief, zoodat wij daar tot hetzelfde

besluit komen. Aan den bovenkant komen wij tot het omgekeerde

besluit. Teekenen wij den boventak van de doorsnede van het satu-

ratievlak, dan moet dus tusschen de temperatuurgrenzen, te ontleenen

aan de gestippelde kromme van fig. 39, een zoodanige wijziging in

den vorm worden aangebracht, dat de driephasenkromme daar beneden

ligt — iets wat h priori dan ook te verwachten was. En vergelijken

wij de twee vergelijkingen met elkander:
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plotselinge nchtingsveranderiiig in den loop van den boventak daar-

door bepaald. Maar deze wijziging blijf( beperkt tnssclien de twee

aangegeven temperaturen — en noch het benedenblad, noch het

overige gedeelte van het bovenblad verandert iets in de bekende

gedaante. Alleen ondervindt het benedenblad eenige wijziging, maar
in doorsneden van geheel andere waarden van ,i;, en wel die, welke

begrepen zijn tusschen de waarden van .(, van het punt (/, en Q\.
En deze wijziging komt slechts bij één enkele waarde van T voor,

ten minste zoolang de kromme (^\Q\ de eigenschap heeft van slechts

éénmaal te worden gesneden door een lijn loodrecht op de .r-as.

De wijziging in den loop van den benedentak bestaat nu hierin,

dat bij zekere waarde von T, te bepalen uit de kromme Q\Q'.^, de

benedentak minder steil gaat stijgen. De driepha$endruk stijgt dan

steiler dan zelfs de eerste richting van den benedentak deed. Beneden
de temperatuur, waarbij die verandering in den loop van den beneden-

tak intreedt, is de driephasendruk reeds aanwezig, maar voor de

beschüuwtle doorsnede fungeei't deze slechts als parasilische tak. Het

gedeelte van den driephasendruk dat bij hoogere temperaturen behoort,

ligt en eindigt in het labiele gebied, d. w. z. boven het benedenblad

van het verzadigingsoppervlak. Ten minste als Q\Q\ luet voor een

tweede maal bij dezelfde waarde van j- gesneden wordt. In dat geval

komt er een tweede hoogere, temperatuur voor, waarbij de driephasen-

kromme dan beneden het benedenblad gaat loopen, en er opnieuw
een gedeelte van deze kromme als parasitische lijn fungeert. Maar
voor alle doorsneden tusschen Q\ en Q\ ondergaat het bovenblad

geen verandering. Het bewijs voor hetgeen wij hier omtrent de wijzi-

ging van het benedenblad gezegd hebben, vinden wij weder in de
vergelijkingen, welke nu met verandering van de indices luiden:

dp__

en

dp

Komt, zooals op de kromme Q\ Q'., het geval is, do driephasendruk

bij stijgende temperatuur binnen het heterogene gebied, dan is

dp ^ /dp\
, , /dp\

dJ^-^XdTJ'
^"

'

(dv) "®S^*'®^ '*^ °P '^*^^ geheele benedenblad,

nu de tweede component ondersteld wordt hoogere T/c te hebben

d,x.

dan de eerste component, is noodwendig -j- negatief, zooals dan ook
dT

voor de kromme Q\Q\ geteekend is. Maar zooals wij uit de eigen-

dp-\

d-xj
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schappen van een p^.v of een r, r doorsnede \an liet satnratieoppervlak

bij gegeven teniperatnur weten, is (
—

| sterker negatief dan (^ |.

Bijgevolg is |-^(|)^_ g,,„,e,. da„
J?.-

-(1^ -

De doorsnede van het oppervlak, die voor het evenwicht 3,1 geldt

stijgt dus minder steil dan de doorsnede 1 voor het evenwicht 2,1.

En door het terngioopen van x naar kleinere waarde bij stijgende

temperatuur komt het blad 3,1 in de plaats van het blad 2,1. Mocht

bij een tweede hoogere temperatuur de driephasenkromme weder

het heterogene gebied verlaten, en beneden het benedenblad als

parasitische lijn gaan loopen, dan is <C(^^ )• ^ygG^'olg is dan,

omdat -— toch negatief blijft, de waarde van — positief. Dan is

^d.vjT dT ^

dp /dp \ dp fdp \— negatief, zoowel als ~— -—
; maar het eerste

verschil is sterker negatief dan het tweede. Dus ^7-, is dan kleiner

dan (t—
I

.Er komt dan een tweede knik in de doorsnede van het

benedenblad, maar tengevolge daarvan gaat toch weder deze door-

snede minder steil stijgen, omdat nu door het naar rechts loopen

van .Tl met stijgende temperatuur het blad 2,1 in de plaats komt

van het blad 3,1.

Maar ofschoon het goed is, dat deze omstandigheden eens in

bijzonderheid zijn nagegaan, is dit alles niet noodig als men alleen

maar weten wil, hoe, als er een knik in den benedentak komt, de

lijn bij hoogere temperaturen ten opzichte van die bij Itigere tempe-

raturen zal loopen. De eenvoudige opmerking, dat de twee takken^

die elkander ontmoeten, zoodanig ten opzichte \an elkander moeten

liggen, dat de verlengden er van, als zijnde metastabiele takken,

niet in het stabiele homogene gebied mogen liggen, is dan

voldoende, en blijkbaar zou aan dezen regel niet ^oldaan kunnen

worden, als op den benedentak de bij hoogere temperaturen op-

tredende lijn steiler steeg dan de voorafgaande. Maar voor den boventak

voert deze regel tot het besluit, dat een bij hoogere temperaturen

optredende tak integendeel steiler stijgen moet.

De stelselmatig volgehouden toepassing van dezen regel heeft dan

ook in het geval van fig. 40 geen zwarigheid, en leert niets nieuws,

zoolang Pob hooger ligt dan A, zooals bij de mengsels van aethaan
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en alcoliolen het geval is. IMaar in de gevallen van Büchner, mengsel

van COj in organische vloeistoffen waar P„h lager ligt dan 71-, , zal

het aanleiding geven moeten tot wat wij kunnen noemen : tweemalige

retrograde condensatie. Zoolang nl. P„i liooger ligt dan Tt, kan de

driephasenlijn QiQ„Q\QJ geheel op het bovenblad van het saturatie-

opper\lak blijven, en dan alleen aanleiding geven tot het steiler

stijgen van de boventakken der doorsneden bij gegeven waarde van

j;. Boven de temperaturen, waarbij dit steiler stijgen begint, heeft dan

de doorsnede haar gewone gedaante, waarbij zij vloeiend in den

damptak overgaat, en waarbij er slechts één punt is, waar de raaklijn

loodrecht op het T,,v-w\ak staat. De temperatuur, waarbij de boventak

plotseling steiler gaat stijgen, wordt voor elke doorsnede gegeven

door de waarde van jf' voor de punten der gestippelde kromme,
die echter dan aan de linkerzijde moet afgebroken worden vóór het

punt met minimumwaarde van .i'. Doorsneden rechts van Q^' en

links van Q.,' vertoonen de geheel ongewijzigde gedaante. Doorsneden

tusschen Q^_' en Q^ verkrijgen de knik in het bovenblad bij steeds

lagere temi)eratuur, naarmate het punt Q/ genaderd wordt. In elk

dezer doorsneden, ligt de snijlijn met het driephasenblad voor een

deel, en wel een gedeelte dat bij lagere temperaturen behoort, boven

den boventak. Het hoogere gedeelte van die snijlijn ligt en eindigt

in het heterogene gebied. Voor de doorsnede van Q^ ligt deze snijlijn

over hare geheele lengte in dat gebied, en de beginrichting bij Qi raakt

dan aan den boventak van de doorsnede van Q,, zooals die bij lagere

temperaturen ongewijzigd voortloopt. Voor doorsneden tusschen Q, en

(3j ligt het snijpunt van het bovenblad met de driephasenlijn steeds

bij hoogere temperaturen, naarmate men Q., nadert. Hel beneden-

gedeelte der driephasenlijn ligt dan beneden dien boventak, en het

bovengedeelte zou er boven uit steken; maar de bij de snijding

oj)tredende plotselinge richtingsveranuering is zoo groot dat ook dat

bovengedeelte van de driephasenlijn in het heterogene gebied blijft.

Wil men dus een doorsnede, tusschen Qi en Q^ in homogenen
vloeistoftoestand houden, dan moet de drukking steeds grooter zijn

dan de driephasendrukking, met uitzondering van de vloeistof door
het snijpunt voorgesteld. Voor de doorsnede van Q^ ligt de drie-

phasenlijn geheel in hel ongewijzigde heterogene gebied, en in het

bovenste punt raakt zij aan den boventak. Voor de doorsneden links

van Q., ligt het bovenste gedeelte der driephasenlijn weder boven
den boventak, en heeft zij, als zoodanig, haar beteekenis verloren.

Ook deze doorsneden hebben dan, maar bij steeds lagere tempera-

tuur als men meer naar links gaat, de plotselinge richtingsver-

aiideiiiiig waarbij zij steiler gaan stijgen. Voor de doorsnede \an het
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punt Q,' ligt dan de geheele driephasenlijn boven het bovenblad.

Zoolang dus de driephasenlijn over de geheele breedte slechts het

bovenblad snijdt, is er geen verdere complicatie ; en dit kan het geval

zijn als Pai > Tk^ is. Ook in dat geval blijft echter de mogelijkheid

bestaan dat aan den linkerkant de snijding geschiedt in punten van

het beneden blad. Maar dit laatste moet geschieden als Pai > Tk^ is.

En bij den overgang van het snijpunt van het bovenblad naar het

benedenblad komt de complicatie, welke ik wil gaan bespreken

;

maar die misschien gemakkelijker te overzien zal zijn, als ik de

eigenschappen van ^>,.i'-doorsneden \an liet saturatieoppervlak, dus

doorsneden bij standvastige temperatuur, zal beschouwen.

Denken wij zulk een ^j^t- doorsnede bij een temperatuur slechts

weinig lager dan Jjj , dan heeft de boventak, afgezien van de lijn van

het evenwicht tusschen de twee vloeistoffen, de bekende gedaante met

een minimum en een maximum tusschen .r^ en .rj, daar de driephasen-

druk bestaat wijl P„i <^ 7^1 is. De derde phase ligt dan op den

benedentak bij
.ï'i -^ ^i", <C ''> > ^n wij hebben dan, als bij hoogere

dp f^p \ dx^
temperaturen ~^\ 5~ 1 ^s, de waarde van — reeds positief. Bij

een temperatuur iets boven 7/.i
heeft de /y,,7;-kromme de as (.r = O)

dp
losgelaten, en bezit een punt waar — = x is, en dus v..^ = () is.

Maar dan ligt het punt 1 nog op het benedenblad. >ïu zou men

kunnen meenen, en ik heb zelf die meening wel gehad, en naar ik

vermoed wel eens een teekening gegeven daarmede in overeenstem-

ming, dat bij verdere verliooging der temperatuur het kritisch raak-

punt voor het evenwicht 2,1 zoover naar grootere waarde van .i\ zou

voortgaan dat het zou samenvallen met de coëxisteerende dampphase,

maar dat dan tegelijkertijd, om de metastabiele takken in het heterogene

gebied te kunnen bergen, die derde coëxisteerende phase ook kritisch

raakpunt zou zijn voor het evenwicht 3,1. Was dat mogelijk, dan

zon bij nog hoogere temperatuur de derde phase op het bovenblad

zijn gekomen — en van complicatie in dat geval zou dan ook geen

sprake zijn. Maar dat dit samen\allen van omstandigheden niet plaats

kan hebben, zien wij in als wij de beteekenis er van nagaan. Voor-

eerst merk ik op, dat het stellen van z;,i = O valt samen met r,i = O

bewijs noodig zou hebben, en dat niet als bewijs kan aangemerkt

worden het argument : ,,anders komen er verdere complicaties".

Maar wij kunnen ook direkt inzien dat y„ = O niet met «,, = O

i\— «1 fdv^
tegelijk bestaan kan. Dan zon — —- =r= O moeten ziju, en

.r,— A-, \dxj T
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*'»— 'S f'^^^'i\
leeeliik ook -^ — = 0. C)t' de raakliin aan de isobare in

het punt .t\ zou èn door het punt .r^, èn door het punt,r, moeten gaan,

en deze iyobaie zou tegelijk de isobare van die twee laatstgenoemde

punten moeten zijn, en de drie punten 1, 2 en 3 zouden in het .i",?'-

diagrani in een rechte lijn moeten liggen. Teekent men den loop der

isobare voor de voorwaarde v^^ = afzonderlijk, dan volgt demoge-

lijkheid voor hef bestaan dezer voorwaarde bij temperaturen bo\en Tt

van zelf. Evenzoo voor de voorwaarde fj^ = O afzonderlijk. Maar voor

het gelijktijdig vervuld zijn dezer twee voorwaarden zouden de iso-

baren nog weder buigpunten moeten bezitten, die wij zeker als geheel

abnormale gevallen zouden moeten beschouwen. Maar er is meer.

dp V — V. V.— Vj
Dan zou ook = ao moeten zi]n, want de noemer

is dan gelijk nul ; en wilde men dat dan ontgaan, dan zou men
weder op nieuw een geheel willekeurige onderstelling moeten maken,

nl. dat dan ook — ^-7=— zou zijn. Ik schroom dan ook niet

om de stelling v„i = O valt samen met r'j, = O als geheel onjuist te

verwerpen. Er blijft dan niets anders als mogelijk over dan aan te

nemen, dat bij het met stijgende temperatuur sameiurekken van het

evenwichtsbiad 2,1, dit alvorens \erborgen te zijn geraakt onder het

evenwichtsblad 3,1 door het kritisch raakpunt van dat blad 3,1 gaat.

Dan komt de derde phase van beneden het blad 3,1, om overtegaan

naar den bovenkant van dat blad. Maar dit beteekent, dat bij nog

iets hoogere temperatuur voor een waarde van x, welke iets grooter

is dan die van het kritisch raakpunt van 3,1, een vertikale lijn het

gezameidijke satiiratieblad 4 malen kan snijden. En kiest men de

omstandigheden zoo, dat de gekozen waarde van x ook kleiner is

dan die van het plooipuut van het evenwicht 2,1, dan moet retrograde

condensatie tweemaal voorkomen.

In fig. 41" heb ik schematisch de /j,.('-lijn geteekend dicht bij Ttj

.

De discontinuïteit in de twee elkander in het punt 1 snijdende damp-

takken is zoodanig, dat de tak, welke bij het evenwicht 3,1 behoort,

sterker daalt dan die welke l)ij het evenwicht 2,1 behoort.

d-'i \ fd%

T,,
.

,(lp\ yd-'e^-JpT fdp\ \d,v,-J^T
Nu IS I

— =
, en evenzoo — '

—
^d.vj,, V., \d,i-

v,j fdp \
Is tot ü geworden, dan is — gelijk aan — oo gewor-
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heeft dan een groote negatieve waarde. Of met

andere woorden, als v^^ = O is, heeft i\^ nog een, al is het dan ook

kleine, negatieve waarde. Maar dat is dan ook juist, wat uit den

Fig. 41.

bekenden loop der isobaren volgt. De isobare, welke door hel punt

3 gaat, heeft in dat punt de bolle zijde naar de w-as gekeerd, ver-

krijgt in haar loop naar het punt 1 een buigpunt en raakt in dat

punt aan de lijn, welke de punten 3 en 1 verbindt. Maar dan ligt

het punt 2 zoodanig, dat

dieJpT 'V^— .v, .?,— .r,

negatief is. In lig. 41^ is de p,a;-lijn voor de temperatuur, waarbij

dit het geval is, geteekend. Bij weder iets hoogere temperatuur heeft

de p,x-\\jn de gedaante van fig. 41''. Dan zullen mengsels, waarvoor
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(Ie waarde ,i' <^ .i\ is, de tweemalige relrograde condensatie kunnen

vertooiien. Een gunstig, zooniet liet gunstigste, geval heeft men als

de punten, waarvooi' ?;,, ^ O en v,^ = is, in dezelfde lijn lood-

recht op de ,i'-as liggen. Bij iets hoogere temperatuur en wel als de

pa'-lijn den stand fig. 41"' heeft, is de gelegenheid \'oorbij. Dan is

"ai /^^"A "s— ^'i *-— ^1
r,i =r O, en — ' —

1 = = is dan positief. De

(lp

noemer van heeft dus steeds hetzelfde teeken, en gaat dus niet

üjj /dp \
door nul. Maar nu positief is, is - mede positief ge-

A's— .r, \<f-fJsi

worden. De iig. 41« en 41./' hebben geen verdere toelichting noodig.

Of het experiment bij machte zal zijn die tweemalige retrograde

condensatie aan te toonen, zal het onderzoek moeten leeren. Het

feit dat zij alleen met zekerheid bestaat voor zulke kleine waarden

van X, die niet alleen beneden a\ liggen, maar daarenboven kleiner

moeten zijn dan de waarde van x van hel plooipunt van het even-

wicht 2,1 , en de omstandigheid dat voor zulke kleine \'erschillen in

de waarde van x het gecondenseerde gedeelte uiterst gering is, zal

zeker het waarnemen uiterst bemoeilijken. Daarenboven zal men
gevallen moeten zoeken waarin het optreden van den vasten toe-

stand geen beletsel is. Men zou al vast kunnen beproeven aan

te toonen, dat na het einde van de eerste retrograde condensatie

van het evenwicht 3,1 er bij verdei' opgevoerde drukking weder

op nieuw condensatie optreedt. Reeds dat weder optreden van

die nieuwe condensatie nadat de eerste is afgeloopen, zou als een

niet onbelangrijke vermeerdering voor onze kennis van de samen-

gestelde verschijnselen van niet volkomen mengbare binaire mengsels

te beschouwen zijn. En het moet verrassend genoemd worden, dat,

als de mogelijkheid van splitsing in twee phasen die zoo sterk in

gehalte verschillen, als de toestanden 1 en 3 voorbij is, bij nog

hoogere drukking de mogelijkheid \'an splitsing weder intreedt voor

phasen, die zoo weinig van elkander verschillen, als de toestanden

1 en 2. Een waarde van vi = 4 en —- = —' zou misschien dienstig

zijn.

Men zou om tot deze uitkomsten te geraken ook gebruik hebben

kunnen maken van de eigenschappen van de p,T doorsneden van

het verzadigingsoppervlak ; en het is zelfs door de consequente toe-

passing van de regels voor de verandering in richting, als zulk een

p,T doorsnede door het driephasen blad gesneden wordt, dal ik tot

deze uitkomsten ben gekomen. Daar de complicatie alleen voorkomt
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in doorsneden links vun (}„, zullen wij ons in het volgende beperken

tot het bespreken van deze doorsneden. Zoo zal bij een waarde van

X iets kleiner dan die \a.n Q„ de boventak gesneden worJen door

de driephasenkromme, en wel bij een temperatunr liooger dan die

van het plooipimt van deze doorsnede. In zulk een pnnt is ( c—, 1

of klein of misschien zelfs al negatief. Maar wat ook de waarde

dezer grootlieid zijn moge, de boventak zal bij de temperatuur der

snijding met de lijn p,,, plotseling van richting veranderen, en wel

fdp \
,

zoo, dat ( — I na de snijding grooter is dan vóór de snijdiiig. Mocht

(I),
vóór de snijding I v;^ )

gelijk nul zijn, dan is deze grootheid na de

snijding weder positief. Mocht zij voor een doorsnede met nog kleinere

waarde van x negatief zijn, dan is zij na de snijding minder sterk

negatief of misschien zelfs positief. Mocht de snijding in het kritisch

fhp\
raakpunt plaats grijpen, en I ^- I dus — oc groot zijn, zoodat dus de

geheele boventak tot voltooiing gekomen is, als de knik intreedt,

dan, — en van de conclusie waartoe wij nu komen, hangen de

eigenschappen van de volgende doorsneden af — is de volgende

fbp\
richting of samenvallend met de vorige, zoodat 1^-1 = — cx> blijft.

of zij is negatief. Nu is de eerstgenoemde onderstelling uitgesloten,

want die eischt, dat tegelijkertijd i\^z=Q en 1-3,^0 zouden zijn.

Maar dan moet ook voor volgende doorsneden, het punt van snijding

met de driephasenlijn liggen op den benedentak van het blad 2,1 en

op den boventak van het blad 3,1. Dit duurt voort totdat in het

fbp\
snijpunt de waarde van 1 —, = x is. Er zijn dus doorsneden,

waarbij een lijn loodrecht op het T,.i' vlak het verzadigingsopper\lak

4 malen snijden kan.

In tig. 42 heb ik de grootheid T—7\ als functie van x op ver-

breede schaal geteekend voor de plooipuntslijn, voor i\^ = O (de

raakpuntslijn voor het evenwicht 2,1), voor z;,, ^ O de raakpunts-

lijn voor het evenwicht 3,1) en voor de dampliase dei- driephasen

kromme. Slechts voor de waarde van x begrepen tusschen de punten,

waarin v„ = O en i',j ^ O de gestippelde kromme (dampphase) snijdt,

bestaat het besproken verschijnsel.

Waar de krommen v,, = O en rj, = O elkander snijden is bij de

bij het snijpunt behoorende waarde van T— 2/,, de waarde \a,n x
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gelijk, maar de wiuirde \aii de drukking \er:?ehillcnd. Voor i\i = O

is p grooter dan voor «•„ := 0. En dat is geheel in overeenstemming

met hetgeen van den loop der isobaren bekend is, iets wat ik nog

3C=0

even in het licht wil stellen. Daar de lijn ~ = O, ouïdat het tempe-
dv

raturen betreft boven 7/., , in een kritisch punt gesloten is, is er een

meetkundige plaats \'Oor de buigpunten der isobaren, welke door dat

kritisch punt gaat, en ten ruwe gezegd ongeveer samenvalt met de

kritische punten der mengsels met kleinere waarde van x. Denkt

men nu opvolgende isobaren geteekend, te beginnen met die van

dp
het punt, waarin — = gesloten is, dan hebben deze alle het buig-

enr

punt bij steeds kleinere waarde van ,r. Nemen wij nu het punt

waarin r,j ;= O is, en trekken wij de isobare van dat punt, en de

niaklijn aan deze isobare, dan moet deze raaklijn door het punt 3
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gaan, wat alleen mogelijk is, als het biiigpunt tusschen 1 en 3 ligt.

Nemen wij dan het punt waarin r,, =: O is, dus op een hoogere

isobare, en trekken wij weder in dat punt een raaklijn aan die

hoogere isobare, dan zal deze raaklijn, omdat het raakpunt nu

dichter bij het bnigpunt is, naar een punt 2 wijzen, dat dicliter bij

1 ligt dan 3 er bij ligt.

Uit de teekening van het behandelde geval blijkt dat de driephasen-

druk steeds kleiner is dan de darapspanning ven den eersten com-

ponent bij dezelfde temperatuur. Nu zijn er echter meermalen waar-

nemingen verricht, die omgekeerd een grootore waarde voor den

driephasendruk zouden geven. Is dat resultaat reëel en niet het gevolg

van waarnemingsfouten, dan moeten de omstandigheden voor dat

geval dus anders zijn dan hierboven ondersteld is. Ik heb dan ook

gezocht of het mogelijk zou zijn een verklaring te vinden voor zulk

een verschijnsel. Denkt men driephasendruk ook mogelijk bij een

stelsel met minimumwaarde van Ti-, dan moet /^uj inderdaad steeds

grooter zijn dan de dampspanning van elk der componenten bij

dezelfde temperatuur. En ofschoon tegen die mogelijkheid bezwaren

kunnen ingebracht worden, die ik niet geheel van gewicht ontbloot

acht, heb ik die bezwaren niet laten wegen, en onderzociit hoe dan

de verdere omstandigheden van den gang der driephasendrukking

zouden zijn.

De eerste afbeelding van het i|"-oppervlak, die ik reeds in mijn

Theorie moleculairs etc. gegeven heb, onderstelde dan ook die

mogelijkheid, en in figuur 11 dezer bijdragen heb ik er rechtstreeks

op gewezen. Ik wil echter reeds dadelijk opmerken, dat dan de hoogste

temperatuur, w^aarbij nog driephasendruk mogelijk is beneden 7/.^

moet liggen.

Bij lagere temperatuur bestaat de jj,x-figuur uit twee takken, die

van pi uitgaan en naar boven gericht zijn. Evenzoo uit twee takken

die van p, uitgaan, waarbij p. veel kleiner dan p^ moet gedacht

worden. Waar de twee damptakken elkander snijden is de coëxis-

teerende dampphase. Noemen wij weder de samenstelling dier phase

,r, . Een horizontale lijn door dat snijpunt getrokken, bevat de punten,

welke de 2 coëxisteerende vloeistofphasen voorstellen, met samen-

stellingen x^ en .i'j. Wij hebben dan -r, < -fi < .'', . Completeeren wij

deze figuur door de sterk naar boven loopende lijn voor het even-

wicht 2,3. Wij hebben dan steeds > -.
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lüj verheffin.i^- der teinperalunr I rekken de takken die van p^ uit-

f^aaii zieli samen, en dielit bij 7'/,., moeten zij zich bijna geheel in

de as ,c = () hebben ternggetrokken, en das het overige gedeelte der

/j,^'-figuur hebben losgelaten. Er is dus een teraperatnur, en wel

beneden 7)., , waarbij de driephasendrnk heeft opgehouden. Wat dan

rechts is oveigebleven, is een continue kromme voor het evenwicht

3,2. Gaan wij de omstandigheden, die bij dat loslaten voorkomen

meer in bijzonderheden na, dan kunnen wij opmerken dat als de

lijn voor liet evenwicht 2,.*^ vertikaal staat, en dus v,^ = O is,

v.„ fdp \
positief is, en l>ijgevolg ,1 positief is. Waar de zich in

de .r-as terugtrekkende kromme vertikaal staat, is \oor het evenwicht

2,3 de waarde \an negatief. En als de twee punten 2 en 1
diV

samenvallen, is er in het reclitsgelegen gedeelte weder een punt,

dp <Pj>

waar = O en - = O is, maar in tegenstelling met vroeger ligt

dat punt nu bij den benedentak. Bij een temperatuur iets hooger

dan die van hel loslaten, zijn er nu wedei' waarden \'an x, waarbij

een lijn loodrecht op de .;-as 4 snijpunten met de beide gescheiden

takken gemeen heeft. Bij lagere drukking treft men dan condensatie-

verschijnselen voor het evenwicht 1,2 en bij hoogere drukking \-oor

het evenwicht 3,2. Tusschen die driü<kingen bestaat dan homogeniteit.

Vraagt men ook naar den loop van de 7',.''-projectie der plooi-

puntslijn en dor (lrie]ilias('nlijn in dat geval, dan kan dadelijk op

een '.erschil gewe/.en worden, vergeleken met tig. 40, dat aan den

linkerkant de damptak niet bij kleinere maar bij grootere waarde
van x behoort dan de vloeistoflak. Ik heb in fig. 43 een schematische

voorstelling geteekend van beide lijnen, onderstellende dar de drie-

phasendrnk niet tot bij T=0 blijft bestaan. De doorgetrokken lijn

die in .1 begint, tot (^, daalt, daarna tot y-'„; stijgt, dan tot /•'„^ weder
daalt om daarna lol hel krilisch punt van den tweeden component
Ie stijgen is de jiiooipnnisiijii. Vergeleken niet fig. 40 is dus het

stijgende gedeelte J/',,/dicr ligiinr nog van oen minimum voorzien,

en verder is het mogelijk geacht, dal de dalende tak dier figuur een

maximum- on een minimum-waarde van .r bezit. Het deel J^^, h«vat

de realiseerbare plooipunten van liet zich in de ,;;-as terugtrekkende

takje, nadat het zich heeft afgesnoerd, van het rechtergedeelte der

/>,,y-lijiieii. lüj do tom|)eralunr door (j^ aangegeven is er vereeniging

van i\v hoido gedeelten, dio men oclilor geen raking mag noemen.
Dan snijdon do spinodale lijnen on de binodale lijnen elkander in

ócii zelfde piiiil, terwijl lioxoii 7',,., dozo lijnon van olkaiidor verwij-

5G
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVll. A". 1908/9.
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h

'B

t-n^ i^

X=ö X-1
Fig 48.

derd blijven. Hier ivdint dus dezelfde onistandiirheid voor, welke steeds

bij mengsels met miiiiruum 7'/,. voorkomt maar bij andere waarde

van 7' en .e. Piij liet stijijen der lemi)eratiinr van beneden 7'^, tot

daarboven ontstaan dns twee realiseei-bare plooipnnlen. Ken daarvan

hebben wij reeds genoemd, maar liet tweede lig! in het belangrijk

grootere rechtergedeelte. Ofsi-hoon wij het realiseerbaar hebben ge-

noemd, vertoont liet zieli niet, maar het blijft .edekt onder het meer

staiiiele evenwicht 3.2. Konden verlragingsverschijnselen tot stand

komen, tlan zon het realiseerbaar zijn — een omstandigheid, die

telkens voorkomt als bij driephasenevenwichlen splitsing der spinodale

lijn tot stand komt. Deze plooipunten liggen op den tak Q^P^a-
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Voor liet liesprekeii van liet overige jiedeelte der plooi|(iuitsii]ii /Ailien

wij bij Pal l)eginneii. liij lie temperatuur van dat punt ontstaat een

heterogeen dubbelplooipunt, en bij stijgende temperatuur \'ervvijderen

zich deze plooipunten van elkander. Dat levert den tak die rechts

van Pah naar boven loopt en in hot kritisch punt van den tweeden

component eindigt eu den linkertak, welke het verborgen plooipunt

bevat. In het begin kunnen wij dat verborgen plooipunt beschonwen

als behooi'ende bij het realiseerbare van den rechtertak. Zoolang tot

dat de temperatuur is iiereikt, waarbij intreedt, wat ik genoemd heb:

„Transformatie van een zijplooi tot hoofdplooi en omgekeerd." Nu is

in liet begin en nog lang daarna liet vloeistofblad 2,3 de zijplooi,

en dan behoort bij het plooipunt, dat l)o\en op dat blad ligt, steeds

een verborgen plooipunt. Maar bij temperaturen die tot J^t, naderen,

zal het evenwicht 2.3 de hoofdplooi zijn geworden, en is het blad

2,1 als zijplooien bevattende te beschouwen; en dan behoort het

verborgen plooipunt tot dat blad, en dan vormt het plooipunt dat op

den tak Q^ P, > ligt en het verborgen plooipunt een bij elkander

behoorend paar. Bij de temperatuur van liet splitsingspunt der spino-

dale lijnen moeten dus de punten, welke dat paar vormen nog op

zekeren afstand van elkander verwijderd zijn. Bij hoogere temperatuur,

in de teekening bij T van Pcd vallen zij samen. Een gevolg van

die transformatie van dat linksgelegen gedeelte tot zijplooi, en om-

gekeerd van liet reclitsgelegen gedeelte tot hoofdplooi is o. a. dat de

metastabiele en labiele tak van 2,3 bij hoogere temperaturen aan

den linkerkant een vloeiend verloopende lijn vormen met een minimum-

druk aan den kant van 2, en een maximnmdruk aan den kant y&\\

1, terwijl deze takken voor het evenwicht 2,1 de ingewikkelde

gedaante bezitten die van een zijplooi bekend is, en \vaarop dan eeu

verborgen plooipunt voorkomt.

De driephasenkromme is in fig. 43 door de stippellijn Q^'Q^Q^Q/
x'OOrgestekl. De tak (2^' Q.. is de damptak. Wat enkele bijzonderheden

aangaat, zal er verschil te maken zijn, naar gelang de l"*"^ component,

nl. die waarsoor 7\^ <^ 7'/..^ is, ook heeft de kleinste waarde van h.

Maar, wal de/.e en andere bijzonderheden aangaat, is het misschien

beter af te wachten, of i'echlstreeksch exlierimenteel onderzoek daartoe

gegevens levert.

Wat de /y,,('-prqj('ctie der [)looipuiitslijn en der driephasenlijn aangaat,

dT dF
is het genoeg 0[) te merken tlat als — ^0 ook - =: O is. Terwijl

div div

er bovendien nog een ma,\imum voor P^( kan voorkomen txan den

dPpl
kant \au den 2'''" componenl, als —^— =r O is.

dT
56*
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En HU ten slotle iioy' deze opiiiei'kinii'. llei^iiit de di'iepliasendnik

boven 7),-,, dan liangt liet al of niet voorkomen van tweenialigc

retrograde condensatie af van de volgende onistandiglieid. Denkt men

de bekende Insvormige /;,.('-kromme l)ij 7'^^ geteekend. Ontstaat nn

de driepliasendnik op het bovenblad in een punt dat lager ligt dan

het kritisch raakpunt, dan moet het bij hoogere temperatuur voor-

komen. In het andere geval niet.

Natutirkunde. — De Heer WE^CK^;BA('H doet eene mededeeling

namens den Heer P. H. Eykm.\n over ,,Nie(nr(' toi'/xisshu/e/i.

(Ier Mereoscojnc"

.

In eene onlangs van mijne hand verschenen studie, getiteld ,,stereo-

Rontgenogralie" (zie Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, 13 Maart

1909), heb ik erop gewezen, dat vanuit een mathematiscli oogpunt

de stereoscopie met R(intgenstraleii veel eenvoudiger was dan

de gewone stereoscopie door middel van eene fotografische camera

met lenzen. Bij de Riaitgenstralen toch ligt het voorwerp met het

beeldvlak (tafereel) aan dezelfde zijtle \aii hel projectiecentrnni, ter-

wijl bij de lenscamera hei aan weerszijden ligt. waarl)ij' duji nog het

beeld omgekeerd wordt. IJij de lenscamera is men door de get'on-

jugeerde brandpunten aan eene bepaalde verhouding der afstanden

gebonden, bij de Röntgenstralen bestaat dit in het geheel niet. Hij

de lenscamera moet de plaat loodrecht staan op de hoofdas van het

lenzensysteem, omdat antlers het beeld gedeeltelijk onscherii wordt.

Hij Rimtgenstralen is ilat niet noodig, en heb ik dit alleen slechts

als eisch genomen bij het ,
.normale geval", om lot eene eenvoudige

begripsvoorstelling te komen. Ik lieb ei'op gewezen, hoe verschillende

autoren zich \ei'gist hebben, die van de lens-slereoscopie de wetten

gingen overbrengen op de Röntgen-stereoscopie, terwijl hel m.i. juist

veel meer de aangewezen weg was, als men de gewone stereoscopie

afleidt uit de stereoscopie met Rinitgenslralen, waarbij dan de zooge-

naamde ,,Locir"-camera een overgang tusschen beide \'ormt, waarbij ook

niet tle wet der geconjugeerde brand|)unten bestaat en e\eiimiii een

hoofdas, waarop de plaat loodrecht uioet slaan. V\n Ai.hada Irouweiis

heeft dit vroeger reeds ingezien, en plaatste ook bij zijn behanileiing van

de theorie der stereoscopie het \oorwerp en het tafereel o|t dezelfde zijde

\'an het iiroiectiecenlriini .Ms x'Ooriieeld iiceint hij het kijken door een

raam, waarbij <le glasruit hel tafereel voorstelt. Ik heb er vroeger

reeds op gewezen, dal \an de beide lv('mlgenplalon eene nauwkeu-

rige recoiisli.-uclie in dien zin moesl plaats hebben, dat tle beide
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R()iitn'eii|il;iteii ol' Iniiiiic \irliicele lieclileii jM't'cicN up dezoirdc plaats

kwamen, \\a;w /.ij «aren opgenoineii, leii upziclite van de beide

antikatliüdeii, en dat verder deze laatste door de beide oogen ver-

vangen moesten worden, dat dientengevolge de onderlinge afstand

der beide anfikathoden (ojnianie-hasis) gelijk moest zijn aiin den

afstand der optiselie middelpunten der beide oogen (bezichtigings-

basis), welken afstand men het beste doet in de praktijk vast te

stellen op B5 niM. Ik hel) dientengevolge uiteen kunnen zetten,

welke fout er optrad, wanjieer men niet aan de mathematische

reconstructie voldeed, uitgaande \an de zoogenaamde ,,normale

opname" waarbij ik aannam: In. dal l)ij de twee opnamen de eene

plaat precies 0[) dezelfde plaats kt)ml te liggen van de andere plaat,

m. a. w.. dat de platen c(mgruent zijn, 2o. dat de opname-basis

H5 niM. groot is, 3o. dat het voorste punt van het op te nemen

voorwerp niet dichter dan ongeveer 25 cM. bij de antikathode is,

omdat ook binnen dezen afstand de oogen niet meer goed stereo-

scopisch kunnen zien. 4o. De basis wordt evenwijdig gesteld met de

fotografische plaat. Het midden van de basis ligt tegenover het

midden van de plaat. De Inndliinen van de uiteinden der basis op

de plaat neergelaten, noemen wij kortweg de hoofdassen en hun

snijpunten met de plaat de voetpunten.

Alle andere gevallen zijn dan als afNvijkingen van de normale

opname te Iteschouwen en als zoodanig ei- gemakkelijk uit af te

leiden.

Ik heb er verder op kunnen wijzen, dat vo(»r de mathematische

reconstructie hoofdzakelijk de spiegel-stereoscopeji gebruikt moeten

worden, waarbij de dubbele sjiiegel-stereoscoop naar het model van

den telestereoscoop \an Helmholtz de voorkeur \erdient, omdat

daarbij de verlichting der beide platen het meest gelijkelijk is.

Neemt men \an de oorspronkelijke opnamen verkleinde afbeeldin-

gen, dan is \ oMi' de bezichtiging het meest geschikt de lens-stereos-

coop, waaronder die mei planconcave lenzen van 10 Dioptrie door

mij is aanbevolen, ook al omdat men tot eenvoudige formules komt,

wanneer men een mathematische reconstructie wil bewerkstelligen.

Uit die formules toch, welke ik vroeger gegeven heb, volgt, dat er

een eenvoudig verband bestaat tusschen het aantal malen, dat men
het oorspronkelijke beeld verkleinen moet en de lengte van de hoofdas

(opname-afsland). Heeft men n.1. eene opname met normale basis

genomen, dan bedraagt het aantal malen, dat men verkleinen moet,

juist één meer dan de lengte bedraagt \ au deji opname-afstand, in

dM. uitgedrukt, zoodat bij een opname-afstand van 5 d^l. men de

oorspronkelijke opname 6 nuuil moet verkleinen en uit die mate van
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verkleining- volgt weer (inninlilcllijk (k' afstaiKk welken het beelil

tot (Ie lens moet liebhen.

Ik wil er nog even op wijzen, dat ik voor het gemak altijd ge-

sproken heb van de linker beeldlielft, welke bij het linkeroog behoort

en de reehterbeeklhelft, welke bij hel rechteroog past. Dit geldt nu

eigenlijk alleen voor landschap-fotografie, waarbij men er gewoon-

lijk niet aan zal denken, om het landschap onderste boven te gaan

bezichtigen. Bij gewone voorwer|)eii, en dit geldt zoowel voor gewooti

licht als voor Röntgenstralen, komt het wel degelijk voor, dat lueii

het voorwerp ook onderste boven wil bezichtigen. Dit is nu bij een

lens-stereoscoop zeer eenvoudig, door het plaatje, waarop de beide

beeldhelften zijn vastgelegd, in zijn geheel om te draaien, waarbij

dus wel degelijk de zoogenaamde linkerbeeldhelfl \ oor het rechtei'-

oog komt en omgekeerd. Bij de oors[ironkelijke platen heeft men
natuurlijk volmaakt hetzelfde, wanneer men daar de omdraaiing

op overeenkomstige wijze laat geschieden, als ik bij deze verkleinde

beelden heb aangegeven. Nu blijft mathematisch gesproken het beeld

volkomen hetzelfde, of men het op deze wijze ondersteboven ziet,

maar psychisch behoeft dat niet hetzelfde te zijn en ik wijs hierop

slechts kort, omdat het in sommige gevallen van belang kan zijn,

maar bij mijn verdere beschouwingen zal ik mij in zooverre uitslui-

tend oj) het mathematisch standpunt plaatsen, dat twee bij elkaar

behoorende beeldhelften samen slechts één stereo-beeld geven.

I. Foli/phan/'e.

Wanneer men in aanmerking neemt, dat de beeldvorming bestaat

in eene centrale projectie en het verband tusschen deze beide stereo-

beeldhelften alleen daardoor wordt uitgedrukt, dat de opname-afstand

bij beide gelijk is en dat de centra der beide projecties op basislengte

viui elkaar zijn gelegen, dan is het onmiddellijk in te zien, dat meer

dan twee punten aan deze vereischten kunnen voldoen en dat dus

111. a. w. een beeldhelft volstrekt niet aan een bepaalde andere beeldhelft

gebonden is, maar dat het aantal onbepaald groot is en dus is de

vraag, of het voor de praktijk \ an belang kan zijn, om deze opjiame

uit meer dan 2 punten te nemen en door eene eenvoudige proef

laat zich daarop een bevestigend antwoord geven.

Houden wij een c\iindervormigeii stok horizontiuxl op eenigen

afstand voor de oogen, dan zullen de beide oogen een zelfde beeld

van dezen stok ontvangen, in dier voege, dat, wat voor het ééne

oog achter den stok \erborgen is, ook verborgen voor het andere

blijft. (Tclieel anders is het, wanneer wij den stok in verticale houding
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lioiideii, ilaii ziel In-t liiikei-oon- aciilei' (U-ii >l(ik, wat voor het rech-

ter verhorgen is eii üingekeeid. Jets geiieel oveieenkuiiistigs hehlieii

wij met (Ie Ivinitgenstraleii, waiineei- men een dikken metaaliiraad

evenwijdig met de basis opstelt. Wal voor en achter dezen draad is

gelegen, komt op geene der beide [ijaleii tot afbeelding en het is

onmogelijk ^vaar te nemen, ot' deze draad \oor of achter het tegelijk

opgenomen voorwerp ge[)laalst is. Leggen wij echter den draad in

eene andere riciiiiiig li. v. er reclitlioekig o]i, maar altijd evenwijdig

met de plaat, dan ziet men gemakkelijk met volledige duidelijkheid,

op welke diepte de draad zich bevindt. Ais voorbeeld heb ik

genomen eene geskeleteerde hand, waarbij ik om een goed stereo-

scopisch effect te krijgen, de vingers op oiniatnnrlijke wijze heb

omhoog gebogen. Ik maakte daarvan vier opnamen, waar\an de

projectieeentra een quadraat van 65 m.M. vormen en waarvan het

vlak evenwijdig was met de plaat. In dwarse richting had ik onder

de hand een metalen staaf gelegd. De hierbij gexoegde afbeelding-

kan dat illnstreeren.

Neemt men de plaat, waarop de vier verkregen beelden zich

bevinden, zóó voor zich, dat de vingers naai bovenwijzen (Zie fig. 1)

en beziet men de twee ondei'ste beelden met den stereoscoop, dan

blijft men in twijfel, op welke diepte de metalen staaf zich bevindt.

Beziel men de beide bovenste, dan krijgt men naiuurlijk een ander

beeld, maar omtrent de metalen staaf lilijft men evengoed in het

duister. Mathematisch gesproken, heeft men nu den volledigen indruk

waai'genomen, welken de vier lieelden gezameidijk op kunnen leveren,

doch psychisch gesproken niet. Wainieer men de plaat op hare zijde

zet, züodat de vingertoppen naar links of naar rechts wijzen, dan

krijgt men ineens een volledigen indruk omtrent de plaats, welke

de metalen slatif inneemt en alle twijfel is daarbij onmiddellijk opge-

heven. Tegelijkertijd ziet men ook, dat omtrent eenige andere détails,

bijv. den vorm van een der vingers, veel meer helderheid ontstaat,

waardoor m. i. liewezen is, dat de opname van vier beelden, die op

verschillende wijzen, 2 aan 2 kumien worden gecombineerd, een

beslist voordeel heeft boven de gewone stereo-opnamen. Kortheidshalve

zou ik die 4 opnamen tetiyiphaitie willen noemen.

Ik wil hier niet dieper op deze zaak ingaan, maar er alleen op

wijzen, dat waimeer men in plaats van een quadraat een ruit neemt,

(zie tig. 2 , wjiarvan een der diagonalen gelijk is aan de basis, men
in plaats van 4 combinaties er 5 krijgt door middel van 4 opnamen.

Neemt men in plaats van 4 opnamen er 3 in den vorm van een

gelijkzijdigen driehoek [tr/.j)h(Uiie), dan ziet men ook zeer goed de

be^ichreven verschilbn, zoodat waarschijnlijk in het algemeen eene
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(lri('\oii(liiic (>|maiii(' xnlddcndr /,;il /.ijn. Iii xcrhand mei liot lan.a;-

werpige tbnnaat der tbtogralisclie platen is liet aan te raden de voet-

punten dei' hoofdassen zoo te laten vallen, als in tig. 4 is aangegeven.

In plaats van in een gelijkzijdigeii drielioek kan liet ook voor

liijzondere gevallen voordeel hebiien, dat men de drie antikatlioden

in eene rechte lijn zet. Men kan dan bovendien <Ie twee buitenste

gecombineerd bezichtigen en krijgt dan, ztioals ik \roeger beschreven

heb, het stereo-beeld op halve grootte en op de helft \aii den oor-

spronkelijken afstand.

Op meer combinaties wil ik hier voorloopig niet ingaan. Ik wil

er alleen voor de praktijk op wijzen, dat waar liij den gewonen spiegel-

stereoscoop de breedte der plaat niet grooter kan zijn dan de ojinarae-

afstand, terwijl aan de lengte der plaat geen bepaalde grenzen door

het apparaat waren gesteld, bij tetra[)hanie (in den vorm \ aii een

quadraat) ook <le lengte der plaat niet grooter kan zijn dan de

opname-afstand.

De spiegelstereoscoo[» kan gemakkelijk worden ingericht voor het

bezichtigen der oorspronkelijke platen van de triphanie (gelijkzijdigen

driehoek) want het is niet moeilijk nog een derde stel spiegels aan

te brengen, zoodat de drie beelden tegelijk in de drie kleine spiegeltjes

kunnen worden bezichtigd, zonder dat men de platen behoeft te

verwisselen. Doet men de opnamen volgens tig. 4, dan zijn er ook

weer grenzen aan het apparaat gesteld. De grootste lengte der plaat

n.1. kan niet grooter worden dan de opname-afstand, terwijl de breedte

hoogstens ^1/3 van den opname-afstand kan zijn. (Dit cijfer staat

in verband met de verhouding van de loodlijn tot de zijde van den

gelijkzijdigen driehoek, welke is als 56 : 65).

Voor de bezichtiging der verkregen beelden is het het eenvoudigst een

lens-stereoscoop met drie lenzen te hebben, waarvan de middelpunten

samen een gelijkzijdigen driehoek \'ormen, waarvan de zijde 65 m.M. is.

Dit principe der pol.vphanie, hetwelk ik toegepast heb op Röntgen-

stralen, kan natuurlijk ook op elk ander gebied der stereoscopie worden

aangewend.

II. St/mp/ianie.

Wanneer men den stralengang van een spiegelstereoscoop in ver-

band met de mathematische reconstructie teekenf, dan laat men de

virtueele beelden der platen steeds met den oorspronkelijken stand

der platen samenvallen en op de plaats, waar het object heeft gelegen,

laat men het stereo-beeld ontstaan, op precies dezelfde grootte en op

precies dezelfde plaats, zoodat wij kunnen zeggen, dat het stereo-
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hecld iii /.('keren /.in conurnenl is mei hel ( in'S|ii()iikelijl<e (ilijecl.

Dil lielivn^i'ijke feil lieel'l ileu wciiscli hij luis opjiuwokt, oolc in

werkelijkheid Ie realisoereii. \viil tol nu toe op de teekeniiig en in

onze verbeelding alleen bestond. In ti<i-. 5. welke den stralenjiang

in den dubbelen spiegel-stereoseoop weergeeft, welke overeenkomt

met den telestereoscoop van Hkt.mhoi.t/, kan men dnidelijk ojtmaken,

dat de oogen L en R liet voorwerp, dat \oor de plaat l' ligt, niet

kuinien waarnemen, in de eerste plaats, omdat de kleine spiegeltjes

'S'/ en S\- ondoorzichtig zijn en ten tweede, omdat de pliotographische

platen Pi en P, het doorzicht verhinderen. Aan het eerste bezwaar

nu kan gemakkelijk woi-den tegemoet gekomen, door in plaats van

gefoeliede spiegels half doorzichtige spiegels b.v. van dnn spiegelglas

te nemen. Het tweede bezwaar onderxangt men door de [lialen wat

smaller te niaken, of, voor zoover de opname-afstand dit vei-oorlooft,

ze verder niteen te zetten.

Wanneer dan het oors[)ronkelijke voorwerp op zijne plaats is

gebleven, welke in de tigunr is aangewezen, dan zien wij met beide

oogen tegelijkertijd het voorwerp en het stereo-Rcnitgenlieeld erin. Heeft

men te doen met een deel van het menschelijk lichaam, dan ziet

men daarin door de huid iieen do i)ecnderon juisi op de plaats

zitten, waar deze zich in wei'kelijklieid be\ inden en zoo kan deze

methode den chirnrg tot riciitsnoer dienen hij zijne operaties, omdat

hij met matliematische zekerheid zijn mes op liet juiste punt kan

richten. Ter verduidelijking heli ik in lig. (! dezen stralengang

weergegeven en uit een praktisch oogpunt ontbreekt er voor den

chirurg hoofdzakelijk dit aan, dat de beide platen P, en J'i te veel

zijn operatieveld belemmeren. Hieraan is echter zeei' gemakkelijk

tegemoet te komen, want de spiegelstereoscoop laat alle mogelijke

variaties toe. Als voorbeeld geef ik fig. 7, waar de platen in plaats

van beneden zich juist boven bevinden, en op een ouderlingen afstand

zoo. dat bij de bezichtiging hel hoofd er tussclien gemakkelijk plaats

kan vinden. Dit iieeft nog een ander praktisch \ooi'deel, dat de

fotografische platen (z.g. negatieven) aan den bovenkant van het

toestel geheel horizontaixl liggen en dus in eene operatiekamer, waar
meestal \an boven goed licht komt, uitstekend belicht worden. Nu
hangt het eenvoudig af van de mate van verlichting, d.w.z. of de

negatieven al of niet sterker licht ontvangen dan het lichaamsdeel

zelf, of het R

(

mi tgen beeld krachtiger zichtbaar is dan het object of

omgekeerd en dat is tot op zekere hoogte gemakkelijk te regelen.

Wanneer n.l. het object te sterk zichtbaar is, kan men de kleine

spiegeltjes een weinig minder doorschijnend maken, waardoor het

Röntgen-stereo-beeld relatief aan kracht- wint. Dit tezamen en
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toj:;elijker)ij(l y.iclitbaar /.ijn vuji licl olijeti en /.ijii Kdiiln'ciihccld hel»

ik .si/nip/iriiu'c genoeind en ik wil hier slechts de zaak theoretiscli

behandelen, zonder op liet praktisehe gebviuk verder in te gaan.

Eene voorname plaats in de Riinfgenoiogie neemt ook de diepte-

bepaling door de zoogenaamde stereogrannnetrie in en het schijnt

mij toe, dat door den ^i/iitij/ia/ior een nienw lioht erop schijnt.

Wanneer wij ons in tig. 7 het object zelf wegdenken, ilan blijft in

de plaats het virtneele stereo-beeld over. Wanneer men nn een

geschikteji maatstok door het \irtneele stereo-beeld heen brengt, kan

men den werkelijken afstand van 2 [innleii, iji welke richting zij

ook liggen, dii-ect afmeten. Ik zon deze methode syiiiphaiHnnetrie

willen noemen. Deze kan waarschijnlijk bij de docnmenteering groote

diensten bewijzen. Om een eidvcl voorbeeld te noemen bij de cranio-

metrie. Wanneer wij van een schedel een steieo-Rinitgenbeeld hebben

gemaakt, kan men in het virtneele stereo-beeld door middel \an den

symphanor de maten in vei'schillende i-ichting meten. Wij bezitten

in het stereogram ilan niet alleen een middel om een algemeenen

psjchischen indrnk te geven, maar ook om alle mathematische eigen-

schappen te docnmenteeren. Plaatst men in het virtneele beeld een

potlood loodrecht op het tafereel en maakt men aan het potlood een

inrichting, waardoor het bij het verschuiven steeds vertikaal blijft,

dan kan men door middel van het virtneele beeld een orthogonale

parallelprojeetie maken, welke in de Röntgenologie gelijk staat met

orthodiagraphie. .la, men kan nog \erder gaan. Wanneer men in het

virtneele beeld een plastische massa l).v. was of klei brengt, dan

moet men daarvan direct als het wai-e het voorwerp kuinien naboet-

seeren. Dit geldt natuurlijk niet uitsluitend voor opnamen met

Röntgenstralen, maar ook \oor een gewoon stereogram. Deze sym-

phano-plastii'k zal natuurlijk eene zekei'e technische \aardigheid

vereischen, maar theoretisch is er luets tegen in te brengen, dat op

geleide \'an liet virtneele stereobeeld een model wordt geboetseerd,

dat met het oorspronkelijke identisch is.

Behalve met het oorsproidcelijke olyect, een maatstaf of eene

plastische massa kan men ook nog het virtneele stereo-Köntgenbeeld

samen doen vallen met het gewone stei'eogram en dit lijkt mij voor

documenteering vei'schillende voordeelen te bieden. Om deze symphanie

te bewerkstelligen, moet het projectiecentrum van de Röntgenstralen

bij de opname geheel samenvallen met dat van de photographische

camera. Als het projectiecentrum van de photngra[)hische camera is

het optische middelpunt van het lenzensysteem te beschouwen.

Fig. 8 (.•iyiitphiiiiaior) stelt de opname voor, waardoor dit te be-

werkstelligen IS. Zij A de antikathode, DH het op te nemen object
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en 1\ de l\(iiit,i;cn|ila;il, dan is liel diiididijk, dal alles mioI' eeiie

R("inl;ieii(i|iMamc \ ixuiiaiidcii is. llreiii;! men nu eene s|iiej;elende

vlakte S aan, welke op 45 op de hoofdas der Röiitgen-()|)name

staat en stelt men dan de fotogratiselie camera met de lens \j

zijdelings op, dat (ie afstand Lm gelijk is aan Am, dan ontstaat op

de plaats I'^ e(>u lieeld in het algemeen van eene andere grootte

dan Pj maar dat er pers|iecti\isch geheel mede oxereeidvomt. Wanneer

men de ivcintgenopname en de pliolographisehe opname tegelijkertijd

wil bewerkstelligen, dan moet de s[iiegel S \an een materiaal zijn,

dat gemakkelijk de lïontgeiistralen doorlaat. Wanneer men de eene

opname na de andere doet, dan kan het een gewone spiegel zijn,

die tijdelijk weggeselioven wordl. Is aldns het eerste stel opnamen

klaar, <lan wordt liet tweede stel gemaakt, door zoowel de anti-

katho<le als de t'otogralische camera H5 ni.M. te verschuiven, in

ons geval in eene richting looilrechl op die dei' teekening. Men
heeft dan aldus zoowel een gewoon stereogram als een Rontgen-

stereogram verkregen en deze iieide kunnen o|i verschillende wijzen

voor symphanie gel)ruikt worden. Om maar één voorbeeld te noemen.

Wanneer men de camera-opjianien weer vergroot, tot zij weer de

volle grootte hebben gekregen als Pj heeft, dan zou men in tig. 7

de Röntgen|)laten in 1',. en P| knmien plaatsen en de fotografische

opnamen in I", <'n P'|. Het spreekt dan \an zelf, dal in dat

geval de groote spiegels S'^- en .S-| doorzichtig zoudeji moeten

zijn, terwijl dan de kleine spiegels ondoorziciitig zouden kunnen

blijven. Wij zouden dan in P de beide virtueele stereo-beelden door

elkaar krijgen op eene wijze, dat eene orienteering niet mathema-

thische nauwkeurigheiil mogelijk was. Bij deze opnamen is men niet,

zooals in de figuur, eraan gebonden, dat de Röntgen- en de camera-

opnamen met den zelfden beeldhoek geschieden, integendeel men kan

zich voorstellen, dat men met Röntgenstralen slechts een circumscript

gedeelte opneemt en met de camei'a eene opname doet, die tevens de

geheele omgeving insluit. Men heeft dan het voordeel, dat men
lietrekkelijk kleine Rontgenplalen kan gebruiken, wat in ieder geval

een economisch belang is. De fotografische opname, die op verkleind

formaat plaats heeft, geeft dan de volledige orienteering.

Nu is hel volstrekt niet noodig, gebruik te maken van de

Röntgenplaten in hunne oorspronkelijke grootte, integendeel men
kan ze verkleinen naar liet gewone stereoscoop-formaat, zooals ik

dat in mijne vroegere verhandeling reeds beschreven heb. Wanneer
men ten slotte zorgt, dal de fotografische opname naar denzelfden

maatstaf behandeld is, dan kan men met een verant-lenzen-stereoscoop

een symphanie met volledige reconstructie op oorsproidveiijke grootte
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krijgen. il(«ii(J;il iiicii cciic tlt-r ti|iiuuiieii. Ii.\. dr liriilc Ivmil^iMi-

plateii urliler de lens zet en de bekle fologi-aliselie npiiaiiien op de

bovenzijde van den stereoseoop (zie <i>^. 9) legt; een doorzielilige spiegel

op 45° brengt dan de syniplianie tot stand. Hierbij zijn nog allerlei

combinaties mogelijk, waarop wij nu niet verder in willen gaan.

Het spreekt van zelf. dat men de symi)hanie en de p()l_v[ilianie

met elkaïir Aerhinden kan.

III. Mt'ttiiihani,'.

Dikwijls is het voor den Rrmtgenoloog te oraslaclitig om eerst twee

opnamen te doen en pas, wanneer deze ontwikkeld en lieelemaal

gereed zijn, stereoscopiscli te bezichtigen. De methode van Davioson,

welke ik vroeger beschreven het), wordt in de praktijk daarbij

weinig toegepast, waarschijnlijk, omdat de methode te omslachtig is

en een apart apparaat vereis<'lit. lüj lieze methode, waarbij in zeer

snelle afwisseling om de beurt een linker- en rechterbeeldhelft op

het scherm verschijnt, worden de oogen synchronisch daarbij afwis-

selend bedekt, zoodat elk oog slechts zijne bijbehoorende beeldhelft

ziet. Nu schijnt deze methode wel de eenig mogelijke voor het

stereoscopiscli zien op hel scherm, wanneer men tenminste strak

vasthoudt aan het l)egrip, (hit stereoscopiscli zien bestaat uit 2

centrale projecties, welke op behoorlijken afstand zijn genomen. Bij

de polyphanie zagen wij reeds, dat dit iiegrip te eng genomen was,

omdat de indruk van het ontstaande relief belangrijk vollediger

wordt, wanneer wij meer projectiepnnten kiezen en in de praktijk

des levens gebeurt dit ook door de beweging \aii hel hoofd. Dit is

echter niet de eenige wijze, waarop [isychisch een indruk van relief

tot stand komt, want ook een eenoogige bereikt dit doel gemakkelijk,

door zijn hoofd heen en weer te bewegen, waardoor hij het object

van meer dan één kant beziet en zeer \erschillende indrukken

worden psychisch in een reliefbeeld omgezet. Dit komt voor een groot

deel overeen met de monoculaire stereoscopie van Straub. Ook in een

kinematograaf kan men dit gemakkelijk opmerken, waar een beeld,

b.v. een schip, eerst dan goed relief verkrijgt, wanneer men het op

het doek lieeft zien draaien. In tig. 10 heb ik de gewone ^lereosco-

pische beeldvorming weei-gegeven op het scherm en daaruit volgt,

dat bij de methode van Davidson de oogen recht tegenover de

antikathoden moeten staan en even ver vi'm'u- het scherm als de anti-

kathoilen er achter. Men krijgt dan een volledige niathemathische

reconstructie, met dat eenige verschil, dat het stereo-beeld juist het

spiegelbeekl is \an het oorspronkelijke object. Eene eenvoudige
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een enkel oog gebruikt en dat oog beweegt Aun L" naar R' en

vice versa, terwijl de antikathode R dezelfde beweging gelijktijdig

meemaakt naar L en terug, het oog denzelfden indruk krijgt, alsof

aan de eene zijde van het scherm een reliefbeeld bestond en daar-

aan is liet toe te schrijven, dat men psychisch een juisten indruk

krijgt, welk deel vóór en welk deel aoh'ter ligt. Nu is men

zelfs bij de beweging niet beperkt tot den afstand \an R naar

L, welken wij als 65 m.M. aannemen, maar deze beweging

kan veel verder gaan en zelfs ook in alle richtingen, d. w. z., niet

alleen dwars, maar ook naar boven en naar onderen en naar achter

en naar voren, als men altijd maar ervoor zorgt, dat het oog recht

tegenover de antikathode blijft liggen en de afstand van beide tot

het scherm aan elkaar gelijk blijft. Wanneer men eerst over den

indruk heen is, dat men op het scherm het spiegelbeeld ziet en niet

het werkelijke voorwerp, dan is het werkelijk verrassend, zoo fraai

de diepteverschillen te zien zijn. Nu zon voor de gelijktijdige bewe-

ging van oog en antikathode een vrij ingewikkeld apparaat noodig

zijn, maar men kan zich deze zaak eenvondiger maken. Wanneer

men de beweging van vooi- naar achter laat vervallen, zoodat de

antikathode zich steeds evenwijdig met het scherm beweegt, dan kan

een orthodiagraaf daar zeer gemakkelijk voor worden ingericht.

Bij de orthodiagraaf toch heeft men een buis, die zich steeds even-

wijdig met liet sc-herm beweegt : bevestigt men aan dat bewegende

deel een lat. waaraan een scherm vastgemaakt is met eene kleine

oogopening, zoodat deze opening recht tegenover de antikathode is

gelegen, dan maken zij beide de gewenschte beweging tezamen en

belioeft meii alleen ramir te zorgen, dat bij de beweging het oog

achter de opening blijft.

Men kan de zaak nog eenvoudiger maken, wanneer men ook van

de beweging \an boven na<ir beneden afziet, wanneer men dan de

buis eenvoudig ophangt aan twee koorden en deze een schommelende

beweging geeft, dan krijgt men een voUedigen indi-uk, wanneer het

hoofd deze beweging volgt. In lig. 11 is S het scherm Aj, A.^ en A,

de antikathoden en Oj. O. qh (>.,, het oog in verschillende standen.

Nu is het duidelijk, dat, waar de antikathode ook staal, het [tunt B,

dat tegen het scherm is gelegen, steeds zijne jilajits behoudt. Het

puiii D evenwel, dat dichterbij is gelegen, geeft afwisselend een

beeld in f/,, r/, en r/,, en het oog, dat deze beweging meemaakt, krijgt

daardoor den indruk, dat het punt B op het schei-m is gelegen en

dat het punt 1) in D' gelegen niocM zijn.

Niet alleen vuur het vurnien van een p.sychibchen rclietludruk,
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nitiiU' ook \0()r slcreojj,raiiiiii;itisclie arslaiMlliC[ialiiifi' Uaii deze iiietliode

dienen. Wanneer wij ons voorstellen, dat het oog zich in O; bevindt

en naar d^ ziende het punt D' viseert, dan lian men gemakkelijk

twee punten, welk vast aan elkaar verbonden zijn 1\ en P, in de

vizierlijn brengen. Brengt men daarna het oog op eene andere plaats,

b.v. in (^3, dan zal in het algemeen geene van beide genoemde

punten meer met <l^ samenvallen. Waimeer men nu echter P,P, in

zijne eigen richting vooruit ol' achteruit schuift, tlan kan men het

zoover brengen, dat een der beide punten, 1).\-. P' in de nieuwe

vizierlijn komt, welke door il^ gaat, en zal liet punt P' met D'

samen vallen. Waar men nu ook het oog plaatst, terwijl de anti-

kathode de beweging meemaakt, men zal altijd zien, dat het beeld

van D' met P' samenvalt en er als het ware vast mee verbon-

den is. Men lieot't nu slechts den afstand \an P' tot het scherm te

meten, om met mathematische zekerheid te weten, hoever D aan

gene zijde van het scherm ligt. Deze methode zou men iiH'tuphdiio-

metrle kunnen noemen.

Men kan nog verder gaan. Rekenl men, dal 1) een vreen)d

lichaam is, b.v. een kogel, welke in het lichaam is, dan kan men

in D' een dergelijke kogel opstellen. Waimeei' men nu het scherm

S vervangt door een spiegelruit, dan ziet men tegelijkertijd het

lichaam van den patiënt door de ruit iieen en het virtueele beeld

van de kogel D' schijnbaar in D, alzoo samenvalllende met de

kogel in het lichaam, zoodat er svmphanie verkregen is, waarmede

de • chirurg zijn voordeel kan doen. Men zou dil de nwtasymiiJKniu'

kunnen noemen.

Nadat ik oj) theoretische gronden tot deze verschillende toepassingen

gekomen ben, heb ik mij door eenvoudige modellen en proeven

ervan overtuigd, dat de methode ook in werkelijkheid 0])ging. De

eerste toepassing der polyphanie en der metaphanie werd door ons

gedaan in het laitoratoi'ium van Frikdkich Dkssaukr in Ascliatïenburg,

de eerste s\'m|ihanaloropname in liet laboratorium van Prof.WKNCKKBACH,

(kroningen. \a\\ welke draagwijdte deze kan zijn, kan eigenlijk

eerst na toetsing aan eene uitgebreide ])raktijk worden vastgesteld,

nadat ook het Röntgen-instrumentarium geheel voor deze methode is

ingericht.



P. H. EYKMAN. „Nieuwe toepassingen der stereoscopie.

Fig. 1.

Tetraphauie. Plaat met een stel van 4 beelden.

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XVII. A". 1908/9.





P. H. EYKMAN. .Nieuwe toepassingen der stereoscopie.

Fig:. 3.

Triplianiu. Tlaat mei een stel van 3 beelden.

Verslagen der Afdeeling Natuurk Dl. XVil. A". 1908/9,
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Wiskunde. — De Heer W. Kaitkvn liiedt eeiic niededeclinf; aan :

,,Oivr ('fiic /.-It/ssc' (iiji'i'i'rnliaalri'rgeüjldiKjcn van. de cer.iti' orde

en van den eersten graad."

l. In zijne niededeeliiig in de Vergadering van 27 Febr. 11. over

bovenstaand onderwerp, heeft de Heer .1. de Vries een meetkundig

kenmerk aangegeven om te bepalen of een gegeven differentiaal-

\ergelijking van de eerste orde en \an den eer§ten graad door eeue

])rojectieve transformatie kan worden lierleid hetzij tot eene lineaire

\ergelijking, lietzij tot eene vergelijking van den vorm

In de volgende l)ladzijden stel ik mij voor de vraag te bespreken

hoe men aan eene differentiaalvergelijking van de eerste orde en den

eersten graad terstond kan beoordeelen of zij door een pi'ojectieve

transformatie tol bovensraanden vorm kan herleid worden. Hieruit

zal dan tevens een kenmerk volgen ter beoordeeling of eene herlei-

ding tol eeive vergelijking van Riccati of tot eene lineaire mogelijk is.

2. Stelt men

ilan gaat vergelijking (i) over in

dr ^ C[^N-+^yP-+f-Q-]-Ayl^E-+ y&-\

(3)

waarm

en

/> =z h,y — e, (i i» = ()„ 7 — r, a

Verleggen we nu het cO(»rdinatenbtelsel n, r evenwijdig aan zich-

zelf totdat het punt « = ü, 7 = in den oorsprong komt. Daartoe

stelle men

(«.'.i)
, , («.''i) , ,

(«if,) («!<•,)

waarin [a^ e^) =: a„ c, -- a, c.., enz.

Hiermede wordt, o eene constante zijnde,
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.1 = {b, ,-,) / - ,, o r =r (n, ,g r'

en stelt j\\ voor eene lioinogene functie van de iiukle orde in de

gi-oot lieden u' en r'. Evenzoo guan de functies P' (}' R' .S' over in

lioniogene functies van de nulde orde /-•„ (2„ R„ S^.

Met deze waarden vindt men \oor den teller van de breuk in liet

tweede lid van ile vergelijking (3) \oorkoniende, zoo men naar de

graden in ii' en r' rangschikt -.

(<'i'\.)''U\, r^ + P„ii'y + g„7'l

— Qi^i ^'J K f'y

+ Q- (", '•,) A'„ ''

+ !?-' '. K 7

en \oor den noemer

- (b, <g u [h\ ,i' V + .s„ f\

+ i,(.,,r.Ju'\2X„,i' -r /'„7l

- 9 {'\ '=) K "' y

-r q' ("i '.) -\ "'

— Q' i\ Jt\ Y-

Hieruit Itlijkt dat de vergelijking* [3) den \orm lieeft

de' ^ Jy,+M,+ c\XA'-)

dit' B,+ L,+ u'{N,+ c)

waarin //, en K^ homogene functies van den eersten gi'aad in n' en r',

/... ^J^ N, homogene functies van den tweeden graad in «' en c'

en c eene constante voorstellen.

Van belang is hef daarbij op te merken dat

//, ^- - Qu:^H^Y

zoodat wanueer in de vergelijking (1) R{.v) ontbreekt de functies H^
en A', niet voorkomen, en waiuioor in ;li J\'(.') onthi'cekl <le con-

stante r eveneens ontbreken zal.
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We zien dus dat wanneer men eene willekeurige projectieve trans-

formatie op de \ergelijkiug (J) toepast en den oorsprong verleg

naar het punt « = 7 = 0, men noodzakelijk eene vergelijking van

den \orni (4) moet vinden.

3. Toonen we nu aan dat wanneer eene gegeven differentiaal-

vergelijking den \orni (4) heeft er steeds eene projectieve transfor-

matie bestaat waardoor zij tot den vorm (11 kan worden teruggebracht.

Stellen we daartoe

, _ 1
,
_ .«

dan wordt

K, = K\ {uv') = A\ (~ ,
-

)
= - A', (1 , .,:)

(5)

M. = M, {»<') = M, (-,-) = \ M, (1 , .<,•)

\ii yJ y

enz. De vergelijking (4) wordt dan herleid tot

welke vergelijking volkomen dezelfden vorm bezit als de vergelijking (J).

4. Uit het voorgaande volgt deze:

Stelling. De noodzakelijke en voldoende voorwaarde opdat eene

differentiaalvergelijking van den eersten graad en de eerste orde die

een singulier punt in den oorsprong van coördinaten heeft, door eene

projectieve transformatie tot eene vergelijking van den vorm (1) her-

leidbaar zij is deze dat zij den vorm hebbe

dx H,+L,^x{N^^c) ^'

Uit deze stelling vindt men verder deze gevolgen :

Gevolg 1. Zal eene ditlerentiaalvergelijking van den eersten graad

en de eerste orde die een singulier punt in den oorsprong heeft door

eene projectieve transformatie fe herleiden zijn tot eene vergelijking

van RiccATi, dan moet zij den vorm hebben

dil .!ƒ -L,y(iV,4-c)

dx i,+ .ï(iV,+c) ^
^

Gevolg 2. Zal eene differentiaalvergelijking van den eersten graad

en de eerste orde die een singulier punt in den oorsprong heeft door

eene projectieve transformatie te herleiden zijn tot eene lineaire ver-

gelijking, dan moet zij den vorm hebben

57
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVII A". 1908/9.
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(8)

5. Omtrent de vergelijking (8) kunnen we nog opmerken dat

men deze ook kan schrijven

en dat ingeval L^ = a^ x -{- h^ y , M, = a., .v -\- b^ y , 2\\ = l\ .c -)- (h y
de raaklijnen aan de integraalkroninien in punten van den straal

y = 77hv elkaar snijden in liet pnnt

rtj -\- L^ rn , a„ -\- b„ m
Y:

Sj -|- rf, m i-, + </j 711

zoodat de meetkundige plaats van deze polen voor alle stralen van

den bundel y = inx is de poolrechte

X Y 1

«1 Oj —
t'i

!^ K -^':,

Dit geval doet zich voor in de voorbeelden II— VI van den Heer

DE Vries. Wat aangaat de voorbcekien I en MI zoo is hier respec-

tievelijk

L. — O Jf, = '/ A\ = -
y

Physiologie. — De Heer Place biedt eene mededeeling aan van

den Heer K. J. J. Buytenduk : „Over het Zuuratof-verbruik der

koudbloedige dieren in verband met hunne grootte."

(Mede aangeboden door den Heer L. Bolk).

De tabellen der meeste onderzoekers leeren, dat bij de koudbloedige

dieren het 0„ verbruik evenals de CO. productie bij kleinere individuen,

per kilo dier berekend, grooter is, dan bij grootere dieren der zelfde

soort.

Als voorbeeld citeer ik eenige cijfers van Pott ').

1) naar Zuntz in Hekiimann's Handbuch dor Physiologie Bd. IV, 2 S. 129—154.
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Kaïia teinporaria (oud) gewicht 13.9 gr. 6Y>, p. K.G. eii uur 180 cc.

(jong) „ 1.26 „ „ „ „ „ „ 648 cc.

Bufo variabilis (oud) „ 15 „ „ „ „ „ „ 220 cc.

(jong) „ 3.6 „ „ „ „ „ „ 770 cc.

Daarentegen vond Kunkei/) bij nauwkeurig onderzoek bij Limax

variegatus een evenredigheid met het volume.

De proeven aan visschen van Jolyet en Regnard'), Baumert') e.a.

leerden bijna altijd de intensievere ademhaling der kleinere dieren.

Zoo bijv. naar Jolyet en Regnard verbruikt:

Gewicht O., p. K.G. uur temp.

Gr.
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Rliizostoma itulino

Gewiclil Gemiddelde (\ waai-de bij 16°

Ciirmai'iiia liastata

62.2

69.6

87.1

93.

107.

15.2

27.6

30-2

30.7

34.5

44.8

54.7

0.0167

0.154

0.083

0.J06

0.060

0.088

0.065

0.100

0.129

0.085

0.088

0.078

De gelieele verdere tabel wijst telkens afwijkingen aan van een

constante afname van het O^ verbruik met de grootte, zooals dit

ook bij Carmarina bestaat. De schrijver meent, dat misschien ,,the

preservation of osmotic equilibrum between the tissues of the

organism and the external medium may need the continuous appli-

cation of vital energy and as the smaller the anima! the larger the

proportionate surface exposed a larger respiratory activity would

necessarily result."

2. De methode door Winkler ') aangegeven (er bepaling van O^

in water is \oldoende nauwkeurig om het 0^ verbruik van zeedieren

te kunnen vervolgen. In het kort bestaat zij hieruit, dat aan de te

onderzoeken vloeistof onder afsluiting der lucht sterk .ilcalische JK
oplossing en MnCl- wordt toegevoegd. Het ontstane neerslag wordt

na bezinking met HCl o[)gelost. Het vrij gekomen Jodium met Yioo

norm. thiosulfaat gelitreerd, geeft met behulp van een eenvoudige

(door WiNKLER aangegeven) formule de gezochte hoeveelheid O,

per Liter.

Dat deze methode een voldoend nauwkeurig resultaat oplevert,

blijkt o. a. uit de volgende proef:

Scyllium canicula:

Duur 0^ verbruik

der proef

1 uur 2,55 C.C.

Gewicht temp.

24 en 25 gr. 12.1S

idem 13°

(^2 per uur

en KG.
52.04

Verschil

0,78

5,02 51,26

2) WiNKLER, Berichlfi d. Deutbchcii CLem. Ges. XXI, 2 pag. 28i3.
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In de tabellen hieronder vindt men het O., verbruik per uur en

M^ berekend. Om mij te overtuigen, dat de oppervlakte der proef-

dieren vrijwel evenredig ge.steld mag worden met l-* gewicht", heb ik

van eenige haaien de oppervlakte op de volgende methode bepaald.

De gedoode visch werd in filtreerpapier gedroogd en gewogen.

Vervolgens in gesmolten parafïine (50°) gedompeld, uitgenomen en na

afdruipen en bekoeling weer gewogen. Nu werden op verschillende

plaatsen van het dier stukjes paraiHine afgenomen (liefst zoo vlak

niogelijke stukjes), zoodat de huid bloot kwam. Deze stukjes werden

gewogen en gemeten (met millemeterpapier) en het gemiddelde ge-

wicht van 1 mm' der paratïin e-laag bepaald. Zoo bepaalde ik:

Gew. scyllium
Gewicht

Paraffine
Gew. 1 mm."^. Oppervlak

met paraffine ^^ ^" ^ paraffine in cm-.

il. 9

108.270

il. 65 l.fV,

•114 850 i G.580

O :^

0.36

33

183

.04

Bij de kleine scvllium moet men dus l-^gew." met 8, bij de groole

diei-e]i met 7 vermenigvuldigen om het oppervlak te krijgen.

3. De proeven met Scvllium cassicula werden in voldoende hoe-

veelheid water in dilfuus daglicht genomen, waarbij de haaien stil

op den bodem liggen (behoudens een enkele beweging) en rustig

ademen. De duur der proeven wisselde, in de tabel 1 vindt men
alleen de waarden, waarbij het dier zich na de proef geheel normaal

gedroeg. Bij te lang voortgezette proeven (asphyxie!) wordt namelijk

de ().. waarde te klein.

TABEL I.

Gewicht 'Cc O.^ per uur Cc O, per uur
i' Vpw .<

in grammcnl en individu en K.G. ^ Oppervi.
!

Cc 0-' ??„ ""'"
^^ en M-.

14
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constateerde, ontneem ik nog de volgende verspreid staande cijfers

omtrent Scylliiini canicula.

Gewicht
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4. Vermoedelijk zeer langzaam groeiende dieren, die tijdens de

proeven volkomen bewegingloos blijven, zijn de Scorpaena nstulato.

De pi'oevon hiermede genomen hadden het \'olgende i'csnltaal.

TABEL III.

Gewicht |CcO.;per uur Cc Oj per uur
in gr. en individu

j
en K.G.

8

21

0.38

0.9

2.5

47. ó

45

45.5

Het was mij niet mogelijk bij deze dieren e\enmin als bij de

volgende, de 0|>per\lakte te bepalen. Men ziet echter uit Tabel III,

dat de cijfers per K.G. en uur vrijwel gelijk zijn.

5. Wat den iii\loed der bewegingen op het O^ verbruik betreft, moge
dienen, dat een Crenilabrus oecilatiis van 10 gr. in het licht, regel-

matig zwemmende, 0,56 Cc 0„ per uur verbruikte, in het donker

0,365, waarbij het dier veel minder bewegingen maakte.

Ik vergeleek nu twee vrijwel volwassen individuen van Crenila-

bi'us occilatus en Crenilabrus pavo in het donker.

Crenilabrus occilatns

,, pavo

TABEL IV.

gew. ^v*, pcruuren individu (>„ per uur en K.G.

10 0,365 36,5

180 5,13 29,4

Bij een verhouding van 1 : 18 in gewicht is het (J^ verbruik in

verhouding van 1,24 : 1. Bij de Scyllium kwam een verhouding van

1:18,5 overeen met een afname van 1,7:1. Bij de proeven met de

Crenilabrus den leeftijdinvloed elimineerende, wjis het onvermijdelijk

andere invloeden (bewegingen, soortversclullen) in te voeren.

6. In aansluiting met de vermelde onderzoekingen van Vkrnon
onderzocht ik nog het O, verbruik bij eenige e.xemplaren vaji (,)ctoinis

vulgaris en van Echinus. Hierbij beoogde ik twee koudbloedigen te

vergelijken, waarbij de eerste een levendige stofwisseling en een zeer

snellen groei ') bezit, de andere zeer weinig O., verbruikt. In het

volle daglicht waren de drie pas gevangen Octopus-individuen rustig.

1) Dr. Lo BiANCo was zoo vriendelijk mij hierover in te lichten.
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de ademhaling was regelmatig, na de proef waren de dieren volkomen

normaal. De kleinste Octopus bleef gedurende den geheelen proeftijd

stil in een hoek van de flesch zitten, de grootere staken nu en dan een

vangarin uit.

Octopus vulgaris

Echinus
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Wiskunde. — Do Heer Jan de Yries biedt een mededeeling aan

van Dr. Z. P. Bouman : „Over een familie van differentiaal-

vergelijkingen van de eerste orde."

(Mede aangeboden door den Heer \V. Kapteij.n.)

Dooi- Pi'of. Jan de Vries is in hel Verslag van de Vergadering dei-

Wis- en Xatunrkundige Aldeeling van de K. A. v. W. (27 Febr.

1909, lil. 844) op een familie van diJVerenliaalvergelijkingen der eerste

orde gewezen, die door een projectieve substitutie tot een lineaire

A^ergelijking

dy

£ = P(.c)y + Q{.v)

kunnen lierleid worden. Zulk een vergelijking heeft de eigenschap,
dat een singulier puiu de to[» is van een „kritieken" stralenbuudel,

lietgeen beteekent, dat de raaklijnen der integraalkrommen in de
punten van eiken straal samenkomen in één punt, de ,,pool" van
dien straal.

De algemeene jredaante der vergelijkingen van den vorm

</.> ƒ/(.'-.»/)"

die tot de bedoelde familie behooren, kan, in de onderstelling dat

/ en </ geheele algehraische Juncties zijn, op de \o]gende Avijze

worden gevonden.

1. Zij j>= (), ;i=zQ een singulier punt, zoodat men heeft /'(O 0^=0
en g (0,0) = 0.

De raaklijn aan de integraalkromme in het punt {.r, m.r) wordt
voorgesteld door

r-. w,i=-^(X-.f),

waar fj =f{x, mx), g^= g {x\ m.r) is.

Zal deze raaklijn voor elke waariie van ,r door een \ast punt
gaan, dan moet het mogelijk zijn, ,i'„ en _y„ zoo te bepalen, dat \oor
alle waarden \an .r wordt \oldaan aan

*'o .fx — llo 9x -r {mgj, — ƒ,) .v = O,

Het linker lid dezer vergelijking moet dus, na deeling door een
macht van ,r, lineair zijn in x. Wij kunnen dus stellen

/i = ^.r«-i -1- A'.r",

gx= ö.«"-i -!- B'.x'>,
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en liebben dan nog de \'Oor\yaarde dat [mg^ — f^) slechts .i-"— ' mag
bevatten.

Daar ƒ, en </^. uit ƒ {x, y) en g {x, y) zijn ontstaan door de sub-

stitutie y = mx, kunnen we stellen

/= A y" + A ƒ'-' .^ + . • • + ^« 'V" + H,{"-^) {y, .v),

g^B, y» + B, y"-^ a; + . . . + B„ .v" + ^,("-i)
{y, .v),

waar H^ en H^ homogene veeltermen van den graad (n—1) \oor-

stellen.

Dan wordt

mci^— f, =z {(jB„?«"+i + B^ni" + . . . -|- B„m) —
- {A,m" + A,m"-i + • • + A,,)] .v" + {mB-Ayv-K

Daar (??i(/j,

—

fx), onafhankelijk van m, van den graad {n—1) moet
wezen, hebben we dus de voorwaarden

B^ = 0, ^/,+i = ^t (O < i< «), A„ = 0.

Dus is

f= iAi/'"' + Ay"-- •'+•• + A,,-i -^•"-') y + S,i"-^) {y,.v),

y={A,y'-^ + A,yn-^- ,t' -f . . . + .4„_i .r'-i)., + //,(«-0 (y ,.,.).

Wij kunnen dus stellen

dy ^ y H,(.—^\y,w)+H,(.—^){y,x)

d.v a=H,{—^){y,x)JrH,{n-^){y,x)
^'^

2. Nii de algeraeene vorm der differentiaalvergelijking gevonden is,

kunnen Ave de door Prof. de Vries bedoelde substitutie gemakkelijk

aangeven.

Wij kuimen (Ij vervangen door

Deelen we teller en noemer der laatste breuk door .r'—
'

, dan

vinden we een vei-gelijking van den voi-m

d.r, ,v

Nu is

dy^_y__\ \^J
dx X « /l \

i-i)
dus
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y
'

^(^ K('lW-r,

Door de substitutie

x ,v

gaat (1) dus over in de lineaire vergelijking

dv FJu) + vFAu)

du^ F,{u) ^ '

3. Uit (2) \inden wij tevens, wanneer de oorspronkelijke verge-

lijking door de substitutie wordt gescheiden.

(/. Is F,{u) zz ü, dan heeft men Z/, ^ O, dus

dy^ HS"-'Hy,-v)

dx Il^in-l) (//,*•)

'

d. i. een homogene vergelijking.

b. Is Fj{u) En; O, dus //, ~ O, dan heeft men

'
dx "

"^
//,(''->J(y,.r)

'

en

dv FAu)
dii J' i(i'}

c. F^{u)^0, dan heeft men eenvoudig

dy _y_
dx X

4. Als men langs den straal y = mx tot het singuliere punt (0,0)

uailcrt, dan wordt de raaklijn der integraalkromme aangewezen door

dy F^{m)— m -f-
dx F,{m) + xF,{m)

In (0,0) heeft men dus

dy F,{m)— = m -| .

dx ^^jC"»)

5. Heeft de dilïerentiaalvergelijkijig het singuliere punt ,i' = a,

y = /), met kritieken bundel, dan wordt het onderzoek door een

substitutie x = x -{- a, y =z y ~\- b tot het voorgaande teruggebrachte



( 896 )

Wiskunde. — Be Heer Kokteweg biedt eene niededeeling aan

van den Heer L. E. J. Brouwer: „Ocer continue vectordistri-

buties op oppetvlidkeii."

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schocte).

dy
De stelling, dat een differentiaalvergelijking — =ry'(.ry), waarin

dw

we /' eenwaardig en continu onderstellen, door elk punt {.i\, y^) één

bepaalde integraalkrouime bezit, is het eerst bewezen door Cauchy ')

voor een veld, waarin ƒ een continu partieel difterentiaalquotient

naar een der beide veranderlijken bezit, en vervolgens door Lipschitz '-)

voor een veld, waarin de differeutiequotienten van ƒ naar een der

beide veranderlijken voor aangroeiingen dier veranderlijke beneden

een bepaalde grens in volstiekte waarde een zeker maximum niet

overschrijden.

Peano') eindelijk heeft alle beperkingen voor ƒ met uitzondering

van haar continuïteit losgelaten, en bewezen, dat ook dan nog door

elk punt minstens een (doch nu in het algemeen meer dan één)

inregraalkromme bestaat. Het is dit resultaat \an Peano, dat we
zullen gebruiken, om een eigenschap af te leiden van continue

vectordistributies op een bol (of op een in tien zin van analj-sis

situs daarmee aequivalent oppervlak, nadat het meetbaar is gemaakt

door een kroramennet, dat één-éénduidig continu beeld is van het

net der groote cirkels van een bol).

We willen onderstellen, dat de vector nergens iml of oneindig

wordt; in elk punt is dan de richting eenduidig bepaald, en die

richting varieert continu van punt tot punt. Door den bol in een

Euclidische ruimte te plaatsen en daar het oppervlak van een bol-

schijf op zijn grondvlak te projecteeren, leiden we dan uit de stelling

van Peano af, dat we in een willekeurig punt van den bol minstens

één enkelvoudige kromme kunnen laten beginnen, die raaJckromme

aan de vectordistributie is. Zij / zulk een raakkromiue, dan zullen

we zeggen, dat w^e /• vervolgen, als we haar langs loopen met de

vectorrichting mee, en terugloopen, als we haar langs loopen tegen de

vectorrichting in.

1) Exerc. d'anal. I, 1840, p. 327; vgl. ook Mgig.no, Ler. sur Ie calc. diff. et

int., Tm II (Paris 1844), leq. 26, 27, 28, 33.

-) Buil. des SC. math. 10, 1876, p. 149.

') Mathem. Ann. 37, 1890, p. 482; het bewijs is aanmerkelijk vereenvoudigd

door Arzela, Sidl'esistenza degV integrali nelle equazioni differenziali ordinarie,

Memorie della Ace. di Bologna (5) 6, 1896, p. 33.
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We voeren nu een boogafstand ,i in met de eigenschap, dat

binnen een willekeurigen met straal ,? op den bol beschreven cirkel

elke twee vectoren een hoek^) <^''l^^ met elkaar maken').

Laten we dan de kromme r in A^ beginnen, en vervolgen we

haar tot een punt P zoodanig, dat alle punten van den doorloopen

boog .1,P een afstand <^ ,i van A„ hebben, dan zal de voerstraal,

uit A^ naar een wille/ceurig punt van den hoog A„P getrokken, met

de vectorrichting in A^ een hoek <C 's ^ insluiten. Irauiers werd een

der beide groote-cirkelbogen, die in ^1, een hoek '/g jt met de

vectorrichting maken, door / tusschen A^ en F gepasseerd, dan is

volgens de onderstelling in dat ontmoetingspunt de vectorrichting

naar het inwendige van den door die beide cirkelbogen gevormden

hoek gericht; vervolgen we dus / van A„ tot P, dan kan ze den

genoemden hoek wel binnenkomen, doch niet verlaten ; dan echter

moet ze ook voortdurend binnen dien hoek blijven.

Evenzoo blijkt, dat, als T een willekeurig punt op den boog

A^P is, de voerstraal uit T naar een willekeurig punt van den

boog TP getrokken, met de veclorriciiting in 7' een hoek <] '/g jt

insluit.

Zij nu Q een willekeurig punt van r tusschen ^4» en P, dan

weten we, dat de vectorrichting in Q een ontbondene heeft in de

richting van het verlengde van den voerstraal A^P; als dus Q zich

langs r van A^ naar F voortbeweegt, neemt de lengte van den

voerstraal A^Q en evenzoo die van eiken voerstraal TQ (als T een

willekeurig reeds gepasseerd punt is) voortdurend toe.

Hiei'uit besluiten we vooreerst, dat tusschen A„ en F r zichzelf

niet kan ontmoeten, en verder dat bij het vervolgen van /• vanuit .1,

eenmaal een punt B^ wordt bereikt, dat een afstand ,i van A„ bezit.

Immers werd zulk een punt nooit bereikt, dan zouden we een

puntrij

G^ . G^ , . . . öoi , Go,-^\ , .... Gj, , ...

.

op r kunnen aanwijzen, die bij geen enkel getal a der tweede

1) Voor de definitie van den hoek tusschen twee niet in eenzelfde punt aange-

brachte vectoren in een willekeurige niet-Euclidische ruimte vgl. deze Verslagen,

deel XV, 1906, p. 80 en 81. Hier op den bol brengen we tot bepaling van dien

hoek beide vectoren onder behoud van hun hoek mei den verbindenden grooten

cirkel over naar eenzelfde punt van dien grooten cirkel.

2) Dat er altijd zulk een boogafstand (3 is aan te v?ijzen, blijkt als volgt

:

Nadert een punt D onbepaald lot een punt C, waarin de vector niet nul is, dan

convergeert wegens de continuïteit der vectordistributie ook de hoek tusschen de

vectoren in B en C tot nul ; en verder heeft die convergentie, daar wegens de

afgeslotenheid van den bol als puntverzameling de vectordistributie gelijlcmatig

continu is, voor verschillende convergenliepunten C' gelijkmatig plaats.
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getalklasse zou oiiHÜgea, welke punten tot A^ de aft^tauileu

f , , 62 , 60, , S-,-|-l , .... fa ,

zouden bezitten, die in deze volgorde voortdurend zouden toenemen,

doch kleiner dan ^i Idijven. Dit nu is onmogelijk, omdat de verza-

meling der afstandsverschillen

aftelbaar moet blijven.

Bij elk punt A^ behoort één bepaald er op volgend punt B„
;

zulk een boog A„B„ zullen we een (i-boog noemen ; de afstand van

de eindpunten van een ,J-boog is dus /?; de booglengte ligt tusschen

^ en §V^2, zooals gemakkelijk is in te zien.

Het kan nu vooreerst voorkomen, dat de vervolgende en de terug-

loopende tak na een eindig aantal jS-bogen hetzij elkander, hetzij

een van beide zichzelf ontmoet hebben.

In dat geval bezitten we een enkelvoudige gesloten vaakJa-oinine aan

de vectofdistributie.

Zoo niet, dan kunnen de vervolgende en de terugloopeiide tak

over een oneindig aantal j?-bogen Avorden voortgezet, zonder dat

ontmoeting optreedt; dit geval gaan we nader onderzoeken.

Zij y ^ V/jji en zij J„ , J, , A., , . . . . een puntrij op / zoodanig,

dat elke boog AnA„^i is een y-boog. We zijn dan nu zeker, dat

deze puntrij eiken eindigen index kan bereiken. Zij verder p een

geheel getal, grooter, dan het quotiënt van het boloppervlak en het

oppervlak van een cirkel, met een straal \/„y op den bol beschreven.

Vervolgen we dan r vanuit A^, en beschrijxen we om elk punt
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An een cirkel niet straal V.V- dii» raken twee opeenvolgende van die

cirkels elkaar uitwendig, en elke vier opeenvolgende cirkels liggen

geheel buiten elkaar; als Ap bereikt is, moeten echter twee elkaar

snijdende cirkels zijn opgetreden, en tegelijk, of reeds vroeger, moet

een eerste punt F \an r bereikt zijn, dat van een meer dan een

(J-boog terugliggend punt G een afstand 7 bezit. Ligt G tusschen

Ah—l en Ah , dan hebben ^4a-|-i en ^4/,-|-2 een afstand ^ y van G,

tei"wijl Ah door minder dan een ,J-boog van G wordt gescheiden

;

dus worden G en F op r door minstens drie punten ^4 gescheiden.

Zij FF een ,J-boog, dan ligt op FE een niet met ^samenvallend

punt H zoodanig, dat geen ander punt van dien boog tot G een

kleineren afstand heeft. De groote-cirkelboog GH staat dan in H
loodrecht op r, en daar de vectorrichtingen in G en H met elkaar

een hoek <^ \'g .-r maken, zijn ze naar denzelfden kant van dien

cirkelboog gericht. De cirkelboog en de boog GH van ;• hebben

verder alleen hun eindpunten gemeen, en ze vormen samen een

enkelrouditje fjesloten kromme k, ivaarvan de lenfite kleiner is, dan

{p -\~ 3) yV'^2, en die den bol in twee gebieden verdeelt.

Vervolgen we /• vanaf G, dan loopt ze eerst tot H langs de grens

dier beide gebieden, en treedt dan bij JJ een dier gebieden r/, binnen,

echter oui het nooit iceer te verhtten ; immers den boog GH \&n

zichzelf ontmoet ze nooit meer volgens onderstelling, en als ze den

groote-cirkelboog GH ontmoette, zou dat zijn op een afstand <^ (i

van H, dus langs een vei-volgende raaklijnrichting, die haar
<i^ zou

binnenvoeren, niet haar dat gebied zou kunnen doen verlaten ; ook
deze ontmoeting zal dus nooit kunnen plaats hebben. ')

En analoog, loopen we r vanaf H terug, dan loopt ze eerst tot

G langs de grens der beide gebieden, om bij G het andere gebied

<7j binnen te treden, en het nooit weer te verlaten.

Zij nu 7' = \ 7, en A\ (met H samenvallend), A\ , A\ ..... een

puntrij op / zoodanig, dat elke boog A'„A'„^i is een y'-boog. Op
dezelfde wijze, als we de kromme k hebben geconstrueerd, constru-

eeren we nu een- enkelvoudige gesloten kromme k', bestaande uit

een boog G'H' van r en een groote-cirkelboog G'H', die kleiner

is dan 7'.

Deze kromme k' ligt geheel binnen g^ ; immers de eenige manier,

waarop ze er na het voorgaande nog zou kunnen buiten treden is.

1) Op dezelfde gronden is het duidelijk, dat er voor r, onafhankelijk van de
keuze van ^f, , G en H, zeker een minimuniafstand i is aan te wijzen, waarbinnen
r in het vervolg na den in H beginneuden (5boog nooit meer tot den groote-

cirkelboog GH zal kunnen naderen tusschen de beide in ö en in fi^ beginnende

ftbogen in.
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dat de beide groote-cirkelbogen tri/ en 6^'//' elkaar zouden ontmoeten

in twee punten, wat, daar beide bogen <^ -t zijn, onmogelijk is.

De kromme l' verdeelt dus </, in 1°. een ringgebied (dat alleen

in het bijzondere geval, dat //en ^^t" samenvallen, enkelvoudig samen-

hangend wordt), waarbinnen de boog HG' van r verloopt, en

2°. een enkelvoudig samenhangend gebied g'.^ , waarbinnen de ver-

volgende tak van r voorbij H' \'erloopt.

Dit proces onbepaald herhalend, en telkens y'"+') = i y'" stellend,

construeeren we een ordetjpe w van enkelvoudige gesloten krommen,

waarvan elke volgende binnen de voorafgaande ligt, en het blijkt

gemakkelijk, dat, zoodra -/"^ onder een zekere grens ') is gedaald,

de dan verder nog komende krommen /("^ alle een lengte hebben,

klemer dan (p-)-3)yl'2. Derhalve liggen ook de lengten van aUe

krommen A(") beneden eenzelfde eindige grens.

We kunnen nu de plaats op den bol van een veranderlijk punt

van K") beschouwen als functie van de tusschen G^"") en dat punt

doorloopen booglengte .v. De verschillende ^")'s worden dan door een

svsteem geJijl-matig continue functies \'oorgesteld. Volgens Arzel.I ')

is er dus een fundamentaalreeks

Kn), K^s), fif^>\ . .

.

aan te wijzen, die gelijkmatig convergeert tot een continue grens-

functie k^'"^.

De differentiaaii|iiotienten der de krommen k'-'i bepalende functies

worden in elk punt aangewezen door de vectorrichting in dat punt

;

ze worden door de functies van ó-, die de diiïerentiequotienten naar

s bepalen, gelijkmatig benaderd, en zijn zelf gelijkmatig continue

functies van *.

Ze convergeeren dus gelijkmatig tot een continue grensfunctie,

die het difterentiaalquotient, d. w. z. de raaklijnrichting, van k^"')

voorstelt.

Derhalve, daar elk punt van k^'"' grenspunt is van op r gelegen

punten der ^<")'s, is de grenskromme Jc'^'") raakkrommc aan de vector-

distributie.

Verder stelt * ook de booglengte van k'^'") voor, en daar de lengten

1) Zulk een grens is de in de vorige noot genoemde grootheid 5. Immers nemen we

dan 6r(") als ^o , en construeeren we daarbij een kromme k, dan is de booglengte

van (?(") tot het bij die kromme k behoorende punt H kleiner dan (^3 + 2)7*^2.

We weten hier echter zeker, dat, als vóór dit punt H nog geen punt op r is

bereikt, dat een afstand kleiner dan i van G(") bezit, dit punt ook in het vervolg

niet meer zal kunnen optreden.

2) ^Funzioni di Urne", Rendiconti Lincei (4j 5, 1 (1889), p. 342 ;
„Sw^^e /^««siom

di Urne", Memorie della Accademia di Bologna (5) 5 (1895), p. 225.
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dei' /'('^'s beneden eenzelfde eindige grens blijven, keert ook k''"' na

het doorloopen van een eindige booglengte in zichzelf terug.

De kromme ^•('') kan zich niet tot een enkel punt rednceeren

:

immers dan zou het geheel der raaklijnrichtingen aan een zich tot

een enkel punt contraheerende kromme naderen tot een enkele

richting, ii.l. de vectorricliting in dat limiet[)unt ; wat onmogelijk is.

Evenmin kan bij twee verschillende waarden van .y eenzelfde punt

\an / '' belmoren, tenzij na een \ollen omloop; anders immers zou

ze l)estaan uit een enkelvoudige gesloten kromme plus punten in

haar ,,binnengebied" (tegenover het „buitengebied", waarin alle

krommen k'-"' liggen); wat evenzeer onmogelijk is.

Het blijkt dus, dat k'~'"^ een enkelvomUye ijesJolenkroinine is,K\inrtoe

de vervolgende tak van r spiraalsgewijze gelijkmatig convergeert.

Op dezelfde wijze blijkt, dat ook de terugloopende tak van /•

spiraalsgewijze gelijkmatig convergeert tot een eidvelvoudige gesloten

kromme k'''"^, die geheel buiten ¥-'") ligt.

Dl' raakkromme r heeft derhalve voor de andh/sis .^Itus het karakter

van een dubbele cirkelsijiraalbaan, irier beide asynqjtotiö-che gesloten

krommen eveneens raakkrommen aan de vectordistributie zijn.

We bezitten dus voor vectordi'itributies, die in elk punt een bepaalde

richting hebben, in elk geval een enkelvoudige gesloten raakkromme.

Gaan we uit \an zulk een gesloten raakkromme y,, dan kunnen

we binnen een der door haar bepaalde gebieden, die we haar ,,binnen-

gebied" zullen noemen, een nieuwe raakkromme laten beginnen. Die

kan zich nu op verschillende wijzen gedragen :

.1. Bij voldoend ver \ervolgen eenerzijds en terugloopen anilererzijds

keert ze ten slotte met een geheel binnen r^ liggend beloop in zich

zelf weer.

In dit geval bezitten we een enkehoudige gesloten raakkromme ;„,

die een enkelvoudig samenhangend ,,binnengebied" begrenst, dat een

deel is van het binnengebied van /,.

B. Ze keert niet binnen /, in zichzelf weer : hierbij zijn de volgende

gevallen mogelijk :

«. Hij terugloopen zien we luxar ergens op i\ ontspringen; bij

vervolgen mondt ze echter niet op r^ uil. Dan convergeert volgens

het voorafgaande de vervolgende tak s[)iraalsgewijs tot een enkel-

voudige gesloten raakkromme r,, die een enkelvoudig samenhangend

,,binnengebied" begrenst, dat een deel is van het binnengebied van r,.

,i. Bij terugloopen zien we haar niet op r^ ontspringen ; bij ver-

volgen echter mondt ze ergens op /, uil. De terugloopende tak levert

dan cou enkelvoudige geslotru iaai<kionime r., uiel (ic/.clfde oiii'en-

scliap als bo\en.

58
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y. Ze on) moet )\ iiucli hij vervolgen iiöcli hij tenigloopen. Dan

('onvei'geert ze naar heide zijden tot een enkel vondige gesloten raak-

kromme. Een hiervan kan met i\ sanieiivallen : de andere echter is

een enkelvoudige gesloten laakkromme /,, met dezelfde eigenschap

als boven.

(f. Ze ontmoet )\ zoowel bij vervolgen als bij tenigloopen. De
tusschen de eerste ontmoetingspunten naar heide kanten gelegen boog

vormt dan met een diezelfde punten verbindenden boog van r, een

enkelvoudige gesloten raakkromme r.^ met dezelfde eigenschap als

boven

.

Op dezelfde wijze kiuiuen we nu weer een deel van het biiuien-

gebied van r.. laten omsluiten door een enkelvoudige gesloten raak-

kromme j\, en op deze wijze een fundamentaalreeks van enkel-

voudige gesloten raakkromnieu

constrneeren, waarvan we geheel op dezelfde wijze als buven voor

de krommen /• " aantoonen, dat er een bo\enste grens ^•oor hun

booglengte bestaat, en dan verder, dat ze gelijkmatig convergeeren

tot een enkelvoudige gesloten raakkromme /-„, wier binnengebied een

deel is van dat van elke willekeurige kromme r,,.

Maar ook ?,., kunnen we nu weer een deel vau haar binnengebied

laten verliezen door een enkelvoudige gesloten raakkromme r.,i_|-i

,

deze door r-,,^>, en dit proces kan na eiken index der tweede getal-

klasse worden voortgezet.

Andererzijds is dit echter een ongerijmdheid, daar de verzameling

der gebieds\erliezeu vau r^ op ry_-^-\ aftelliaar mtiet blijven.

De onderstelling, dat de veclorrichting in elk [)uut bepaald zou zijn,

is dus onmogelijk gebleken, zoodat we kunnen formuleeren :

Stellino i. E^'n viin fiuiit tut luml lunitum riirii'rrt'iuh' vcrtornchtiiKi

op een eiikc/mudi]/ sinnni/Kiiii/fix/. tirirz/Jil/)/. (ji's/oti'ii diqii'rrlal- moet

minstens in i'rn punt (inliepiutlil n-oiulen.

Eu hieruil volgt direct :

STKi.LiN(i 2. Ken orei'dl eenduiiiiije. continue veetonlistrilnitie opeen

enkelvoudig samenhangend, tweezijdig, gesloten oppervlak nmet minstens

in één punt ntil of oneindig uvnlen.

Beelden we liet coiu[tlexe vlak stei'eographisch af op ilen Nku-

.MAN.N'schen i>iil, tian wordt een complexe fiuiclie een vectordistributie

0[i den ttol. W(> kuiuicu dus ons resultaat ook als \oigt interpreteeren :

STKi,t,iN(i '•'>. AV// erndnidige, continue functie eener complexe rarudn'k
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zonili'i- nuJjniiiti'n, i>in'i/ii//'<//iL'i(lsfiunleii uf siiKjuUere punten hin niet

bestaan. ')

Tuü;solieii bo\ enstaaiide stelling 2 en de in een vorige niede-

(leeling ') afgeleide eigenschap, dat elke één-éénduidige, continue

transformatie met invariante iiidicatrix van een bol in ziciizelf minstens

één invariant punt vertuunt, beslaat een nauw verband. Op liet

eerste gezicht zou men zelfs Jsunnen vermoeden, dat ze direct uit

elkaar zijn af te leiden. Dit is echter niet het geval; integendeel:

ze vullen elkander aan.

Denken we n.1. eenerzijds de stelling over de vectordistributie

iiewezen. Is dan een één-éénduidige, continue transformatie van deu

bol in ziciizelf gegeven, dan kunnen we elk punt P met zijn beeld-

punt P' verbinden door een groote-cirkelboog PP' , en dien cirkelboog

in grootte en richting als vector in P aanbrengen. De eenduidiglieid

en continuïteit van zulk een vectordistributie is nu echter alleen

verzekerd, indien voor geen enkel punt I' het beeldpunt in het

tegenpunt ligt; en daar dit voor een willekeurige één-éénduidige

continue transformatie niet mag worden aangenomen, is een direct

te voorschijn komen van de stelling van het invariante punt uitge-

sloten.

Denken we andererzijds de stelling van het invariante punt bewezen,

en zij een continue vectordistribntie op den bol aangebracht. Geven
we dan aan de punten van den bol oneindig kleine verschui\ingen

evenredig met de \ectoren, dan knnnen we, zoo die ver.schui\inoen

bij de limiet een één-éénduidige transformatie (die dan vanzelf continu

is en de indicatrix invariant laai) veroorzaken, daaruit besluiten, dat

de vectordistributie noodzakelijk nulpunten of oneindigheidspunten

moet bezilien. Van de ééu-ééuduidigheid dier transformatie zijn we
nu echter alleen zeker, als we door onbepaalde verkleining der
vectoren kunnen bewerken, dal ten slotte overal de vectorvariatie

kleiner is, dUn de bijbehoorende puntvariatie, dus als de oneindif»-

kleine ditterentiecpiotienten der gegeven vectordistributie een zeker

maximum niet over.sclirijden. En daar hieraan in 't algemeen niet

voldaan is, komt ook de stelling over de vectordistributie in zijn

algemeenen \orm niet direcl aN gevolg van de stelling van het

in\ariante punt te xooi'schijn.

1) Voor monogenfi complexe functies is dit een bekende stelling; immers een

constante heeft in het punt van den NEUMANN'scheu bol, dat het oneindige repre-

senteert, een uilzonderingspunl.

-) di'ze Verslagen, png. 7-"i(l viiii dil ilccl.

58*
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Dixar een contimie veetonlistribiitie op liet elli|ptisrli vlak dooreen

één-tweeduidige coirespoiideiitie een eoiitinue \eeIordislrihiitie u[) den

bol bepaalt, gelden eveneens;

Stelling 4. Een caii jni-it tof piu/t continu rdriivrende vector-

richting op een enkelvoudig smnenhangend, eenzijdig, gesloten opper-

vlak moet in minstens één punt onbepaald ivorden.

Stelling 5. Een overal eendaidiije, continue vectordistributie op een

enkelvoudig sauteniuingend, eenzijdig, gesloten oppervlak moet in

minstens één punt nul o/ oneindig u-orden.

Door het volgende elementaire voorbeelil wordt stelling 4 toetieliolit :

Willen we in het projeetieve vlak door lineaire betrekkingen

tnssi'hen de respectieve co()rdinaten aan elk pnnt P een door dat

punt gaande rechte lijn toevoegen, ilan kan dat slechts, door voor

die rechte lijn te nemen de verbindingslijn van F met een vast

punt (}. Stelling 4 zegt nu, dat, /a)o we van de iieide halfjijnen,

die 1' met O verbinden, telkens aan één de voorkeur geven willen,

dit niet op continue ^\ ijze geschieden kan.

Werkelijk zien we ook, dat, als P langs een rechte lijn voort-

beweegt, en tegelijk de halflijn J'Q continu varieert, na een omloop

van /' die lialtlijn niet dezeltde is gebleven.

Ten slotte merken we nog op, dat stelling 5 direct ten gevolge

heeft de stelling van het invariante punt voor het elliptische vlak.')

Imniei-s bij een één-éénduidige continue transformatie van het

elliptische vlak in zichzelf bepalen weliswaar tle beide verbindingslijnen

van een punt /' met zijn beeldpunt /" twee tegengesteld gerichte

vectoren, maar een voorkeur daaruit voor één punt bepaalt een

overal continu varieerende \oorkeur voor het geheele \ lak. Dit blijkt

direct, als we Peen unilaterale kromme laten rondloopeu ; P' beschrijft

dan eveneens een unilaterale kromme, en de uitgekozen verbindingslijn

/-'/'" is, bij continue varieering gedurende den rondloop, daarna

dezelfde als tevoren.

Daar \ erder de zoo geconstrueerde vectordistributie nei-gens oneindig

wordt, uioct ze in minstens één punt nul worden; dit punt is hij

de transformatie invariant.

1) Deze Verslagen p 752 van dit deel.



( 905 )

Anatomie. — De Heer Hm.K hiedl ceiu' luciledt'eliiig ;uiii \aii (k-ii

Heer A. H. DiKuxiLKKA kr Foütivn : ,,()rer de inutorischefacialis-

('II ahdureiiskcni rmi Lopliius piscatorius" . Medecleeliiig nit het

Centraal Instituut voor Hersenonderzoek te Amsterdam.

(Mede aangcbcideii door den Heer T. Place).

Wanneer men een serie d wars-coupes door ile liersenen \an

Lopliiiis piscatorins bestndeert, dan valt het op \wq hier in tej^^en-

stelling' met zooveel andere vissehen, de kern van den motorischen

facialis deels dorsaal, dns togen ck}ii vierden ventrikel aan, deels

ventraal legen den omtrek der mednlla oblongata is gelegen. Fig. 1

vertoont deze ligging dnidelijk (d. t'ae. nn. en v. fac. nn.). Bij andere

vissehen toeh, Gadus bijv., vinden we de geheele kern tamelijk dieht

bij den \entrikel gelegen, of we zien, zooais bij Tinea, dat eenige

eellen van ilie kern wat meer ventraal zijn verschoven, zonder dat

deze intusschen zooxer in deze richting zijn gegaan, dat ze den

omtrek van het verlengde merg hebben bereikt. Fig. 2 is een dvvars-

doorsnee van het meest ventrale deel der facialiskern van (4adus,

terwijl Fig. ',^ de facialiskern \an Tinca laat zien.

Dr. Ariï;ns KAPrEHs nu, heeft in een aantal gevallen dnidelijk

gemaakt, dat dergelijke kernverschuivingen, heizij deze in den loop

der evolutie lot stand komen, of, zooais bij Lophins, uilzonderings

gexallen zijn, steeds plaats liebi)en in de richting en onder invloed

van die banen, waarlangs de meeste en krachtigste prikkels die kern

worden toegevoerd. Kappkks noemde dit verschijnsel \an kern-

verschuiving neurobiolaxis.

Zijn er nn gronden om aan te nemen, dat de vei'schuiving van

de motorische facialis-kern l)ij Lnphius ook een i^eval xan neuro-

biolaxis is:

(hn die vraag te beani woorden moet eerst \Noi'den uitgemaakt

naar welke baan loe de facialis-kern verschoven is en vervolgens

moeten gronden worden gezocht, waarom juist deze baan bij Lophins

krachtiger prikkels geleidt, clan bij vele andere vissehen.

Een drietal banen, die een min of meer \'enlrale ligging hebben

komen in aanmerking om de oorzaak te zijn \an de verschuiving

der facialis-kern. Het zijn de traclus tecto-bulbaris, (Fig. 1, tr. t.-b.)

de radix descendens trigeinini (Fig. 1, r. d. trig.) eii de secundaire

smaakbanen (sec. g. tr.) met de hen omgevende subslantia reticularis

en de lobobulbaire banen, lii het areaal van al deze banen zijn

dendrilen van de motorische tacialiscellen \ervolgd.

Afgezien nu daarvan, dat tle richting der verschuiving meer zuiver

naar {\(in tractus tecto-bulbaris, dan naar de beide andere baaan gaat

zijn er nog betere argumenten aan te voeren, waarom de secundaire
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siiuiaUbaueii eii de radix ik'M'rndriis Irigeiuini iiu'1 de tior/.aak /,ijii.

^'ool•olldel•stel, dat de radix trigomiiü de farialis-keni basaal trok,

dan was te verwachten, dat de trigeminiis-kern zelf nog sterker aan

dien invloed onderworpen was. Dit nu is bij Lopliius geenszins het

geval. En als we naar (.ladus zien, een dier, waar, zooals ook uit

Fig. 1 en 2 blijkt, de radix descendens trigeniini ongeveer driemaal

zoo dik is ais bij Lopliius. vergeleken met de dikte der oblongata,

dan zien we, dat daar de faoialis-kern toch nog deels vlak tegen den

ventrikel is gelegen, deels een geringe verzakking (Fig- 2) \ertoont,

echter lang niet zooveel als bij Lopliius.

Het kan dus niet aan den radix descendens trigeniini worden toe-

geschreven, dat de facialis-kern bij Lophius meer ventraal ligt.

De secundaire sraaakbanen, die wat hun ligging betreft, wel de

kernverschuiving zouden kunnen veroorzaken, zijn bij Lopliius zeer

gering ontwikkeld. Bij Tinca, de zeelt, treft men daarentegen zeer

gTOOte smaakbanen aan (Fig. 3, sec. g. tr.) en toch is de facialis-kern,

hoewel niet geheel dorsaal gelegen, lang niet zoover verscho\en als

bij Lophius. De .secundaire smaakbanen zijn dus ook moeilijk voor

de oorzaak der grootere verschuiving bij Lophius te houden. Evenmin

de lobo-bulbaire banen, daar deze bij Lophius veel kleiner zijn als bij

Gadus en Tinea.

Praeparaten \an Tinca versterkten het xerniüeden, dat de tecto-

bulbaire baan het punt van attractie voor de facialis-kern was,

aangezien ook hier duidelijk kon worden gezien, dat tal van proto-

plasmauitloopers van de gangliencellen (dendriten) der facialis-kern

zich tusschen de vezels der tectobulbaire baan \ertakten. (Fig. 3).

Deze tecto-bulbaire banen, die o\er 't algemeen bij de visschen

zeer duidelijk zijn, zijn voornamelijk bij Lophius zeer groot in ver-

gelijking met de bovengenoemde, aldaar \erkleinde, s\stemen en een

groot gedeelte van deze banen, vooral van het honiolaterale systeem

eindigt in het gebied van de ventrale facialis-kern.

Zooals bekend is, brengen de tecto-bulbaire banen, die in het eind-

gebied van den nervus opticus ontstaan, optische indrukken o\er op

de motorische systemen van het \erlengde merg.

Inderdaad mogen we nu aannemen, dat de geziclitszin bij Lophius

beter ontwikkeld is, dan bij vele andere visschen. Wanneer men de

hersenen van Lophius met bijv. die van (ïadus vergelijkt, dan ziet

men, dat het tectum opticum van Lophius grooter is, ten opzichte

van de andere iiersendeelen, telencephalon en cerebellum, zoowel als

lobi inferiores. De veriiouding van het tectum opticum ten opzichte

van deze hersendeelen is bij Lophius ongeveer tweemaal zoo groot,

als bij (radns.
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Hoveiiilipti i>. zonale we al zaïiL'ii. de MiiaaU l)i,j lyopliiiis lieriiig'

oiilwikkeld, zdcxlat liet oog wel zijn \uuniaaiiiste ziiiliiij^' biijUt.

Ten einde na Ie gaan op welke wijze deze 0|>tisclie reflexen op

het facialis-svsteeni bij Lopliins kunnen werken, is het noodig in

de eerste plaats te weten, welke spieren de motorische f'acialis inner-

veeri. Het bleken te zijn; de muscnlus adiluctor arens palatiin, de

musc. liyoniandii)nlaris, de ninsc. adduclor oi)erenli, de miisc. liyo-

hyoideus snj^erior (dit is de spier, die in de membrana liranchiostega

verloopt) en een tweetal moeilijk \an elkaar te scheiden spieren, de

muscnli geniohyoidens et hyohyoideus inferior.

Bij de meeste visscheii innerveert de facialis ook den niiisc. levator

opercnli, maar hier doet zulks bij uitzondering de vagus.

Daar Lophius, zooals bekenil is, een naar \'erhouding verbazend

groeten kop heeft, daar het lichaam onmiddellijk daarachter al ver-

smalt en in eeji staart uitloopt, zijn alle facialisspieren naar verhou-

ding veel grooter, dan bij andei-e visschen.

In het bijzonder geldt dit voor de membrana branchiostega of den

rausc. hyohyoideus superior, die bij Loj)hius relatief ongeveer vier-

maal zoo groot bleek, als bij een visch met normale verhoudingen,

waarvoor weer (nidus gekomen werd.

De zoo krachtig ontwikkelde facialis-musculaluur sluit bij contractie

den kienwzak en helpt den bek te openen, en nu blijkt ten duidelijkste

het verbanil lusscheii gczichlsiudrukkeii en coutractie \an de facialis-

spieren.

Lophius toch zwemt niet rond, maar ligt gewoonlijk half begraven

in het zand, zoodat alleen het dorsale gedeelte van kop en rug,

vooral zijn hengel en oogen er boven uitsteken. Met dien hengel

lokt hij \ i.schjes en andere dieren en, als zijn prooi voldoende ge-

naderd is, springt hij met een vin- en staartbeweging er naar toe

en slokt die op. Daarbij moet hij echter zorgdragen zijn kieuw-

zakken gesloten te houden, aangezien deze hier zoo wijd zijn, dat

een opgeslokte prooi zeer goed langs dezen weg weer zou kunnen

ontsnappen.

Telkens dus. als er een prooi komt en hem krachtige gezichts-

prikkels geeft, treedt de facialismusculatuur in werking, doordat die

prikkels langs den tractus tecti-o-bulbaris naar de facialis-kern worden

geleid. ')

Met de kracht en talrijkhcid van deze prikkels, die andere visschen

lang niet in die nuite ojilvangen, moet dus de verschuiving der

facialis-kern woi'den in verband gebracht.

') Hel ware wenschelijk een en ander bij het levende dier te controleeren, maar

Lophius neemt in gevangen staat geen voedsel tot zich.
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Dat de last/.iii \ au lien licu^el liij liet prcinhaiiueii \ eniinedelijk

geen rol wpeeit, iileek uit de gerin^-e ontwikkoliii.a' der soiisiiiele

zenuwen naar dit orgaan.

In verband met de aanzienlijke grootte van het leetnni opticuni

van Ijopliius, den dorsalen stand der oogen (die hij Gadns en

Tinca lateraal staan) en liuii eventueel \erinogen tot samenwerking

(terwijl het gezichtsveld bij (iadus en Tiiiea in hoofdzaak, zoo Jiiet

alleen, unilateraal i»anoranuseh is) is liet ook opvallend, dat een

gedeelte van de abduceus-kern iiij Lopliius reeds een dorsale ligging,

Jiaast het coördinatorisch systeem \an den achtersten lengtebnndel

heeft ingenomen. Rij de andere bovengenoemde Teleostiers, alhoewel

zij betere zwemmers zijn, ligt deze kern nog geheel ventraal.

Ik meen dus ten slotte tot tieze conclusies gerechtigd te zijn ;

1°. Rij Lopliins j)iscatorius is een deel der motorische facialis-

kern verschoven naar den tractus teclo-bulbaris, die bijzonder

krachtige prikkels \an hel tectum opticum naar den facialis geleidt,

aangezien de gezichtszin zeer goed ontwikkeld is en bij het jn-ooi-

\'angen, na prikkeling \an het oog, dooi' een krachtige reactie der

bijzonder sterk ontwikkelde facialis-musculatuur de kieuwzak gesloten

en de bek geopend moet A\(irden.

2°. In tegenstelling met andere Teleostiers i^Gadus, ïinca) ligt

een gedeelte van de abducens-kern dorsaal, naast den achtersten lengte-

bundel, iets wat men in sterkei'e mate aantreft of bij diei'en met een

hoog ontwikkelde en goed gecoördineerde lichaamsmotiliteit of bij

dieren met goed gecoördineei'de oogbewegingen.

3°. De musculus levator operculi wordt hier niet door den facialis,

maar door een tak van den vagus geinnerveerd.

Natuurkunde. — De Heer Lokentz biedt eene mededeeling aan

\an den Heer J. H. ^Ikerbuk(4: ,,(Jc('v de heiregiiuj can een

metaaldraad door een stuk ijs'.

(Mode aangeboden door den Heer Kamerlinuh (,)nnes).

II.

Een verhandeling van (i. (^Iuincke '), die ten tijde mijner eerste

mededeeling ") over l»ovengenoemd onderwerp mij ontgaan was en

mij eerst eenigen tijd geleden onder de oogen kwam, was voor mij

de aanleiding het onderwerp nog eens weder op te vatten. In de

betloelde x'erhandeling worden de verschijnselen besproken, die het

1) G. yuiNCKE Ann, d. Phvs. 18. p. 1.

~) Deze verslagen 1907. p. 63S.
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,ü:e\i)l,ü' /.ijii \an /.(Miliiisliiiliii^eii in het ijs rii wdi-dl jiaup.'ldoiHl, «lat dezi'

/.elfs hij ijs, (lal zich uil ^uedislillL'crd wahT gevdriiid licel'l, nog' een

rol s|i('Il'ii. In dit \erbaiid worden ook ile versehijiisclen iiajicgaaii,

die zicli bij liet zakken van een metaaldraad door liet ijs voordoen:

de ti'oebelinu' op de |)laats waar de draad is dooruezakt wordt toe-

.geselireven 'l aan iii!J:esloten zoutoplossing- incl ander liehtbrekend

vermogen dan het ijs, waartnsschen het zich bexindl. Is tleze opvat-

ting ini>t, dan zijn \erscliillen te verwachten in de snelheden der

daling in ijs van verschillende herkomst. Want dan is de geringere

daling — geringer dan de theorie doet vei wachten — ook een

gevolg daarvan, dat het zontliondende water boven den draad waar-

schijnlijk niet weder tot bevriezing komt en dtv.e oorzaak zou sterker

werken naarmate het zontgehalle grooler is.

Ik heb daarom de pi'oexen \dor een deel heriiaald met gelniiik-

niaking \an ijs, dat zich nit gedistilleerd water gevornul had. Uit-

gekookt gedistilleerd water werd in een glazen bnis, van ongeveer

4 cM. middcllijn, naai- het voorbeeld \aii üinskn'-) van boven naar

beneden, met behulp van een mengsel van sneeuw en kenkenzont

tot bevriezing gebracht, (jesehiedde de bevriezing voldoende lang-

zaam, dan ontstond op deze wijze een krislalheldere ijsstaaf' '). Zeker

bevatte ook deze, volgens de waarnemiiig(Mi \an (^triNCKE, nog wel

zontoplossing (opgelost uit het glasi, maar toch ongetwijfeld minder

dan het gewone kunstijs uit den handel. Ken enkele proef is ver-

richt met ijs. dat zich gevormd hail uil water dal tlonr een metalen

koeler direct in een \ at \ au kojierblik gedistilleerd, daarna gedurende

een uur uitgekookt en dadelijk «laarop, gedurende den nacht bij

vriezend weder, buiten geplaatst was. Van dit ijs was een strook

in de nabijheid van den wand glashelder ; meer naar het midden

toe bevatte het blaasjes. Het water was dus nog niet voldoende

uitgekookt of had weder lucht opgenomen, lüj de jiroef werd alleen

van het heldere gedeelte gebruik gemaakt.

De proeven werden, volgens de beschrijving der vorige niededeeling,

verricht met^ een staaldraad van 0.4 in.ni. dikte, genomen van

hetzelfde stuk waarvan ik ook het voor de vorige metingen gebruikte

^) G. QuiNCKE 1. c. pag. 46.

2) G. QuiNCKE 1. c. pag. 14.

3) Soms verloonde zicli in hel midden van de buis een Iroebeüng, als een pluim

in de as ontspringend, de tijne uitloopers zacht gebogen omhoog uitstrekkend.

Eigenaardig is, dat zulk eei; pluim zich telkens vormde, wanneer men de buis,

om zich te overtuigen lioe ver de bevriezing reeds gevorderd was, even uit liet

bevriezingsbad gehaald had ; zoodat aan liet aantal pluimen later juist gezien kon

worden hoeveel malen men zich daarvan vergewist had.
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shik liviKMiii-ii liad. Dr/.o slaaldraad wa--, iii.üevel, scilcrl ilicn lijd

bewaard; liij had geen iiiei'kliare \ eraiideriiiuen - onk inicroNcu-

piscli be/.ien — (nKlergauii.

Het resultaat der \ei'schilleiide iiietingeii laat ik Iner \ol,üen : ')

l' '' 1^1 2(f C ( >|)inerkinueii

:

1. 2150 3..S 2:^ 7ir 0.o;^7 Us, in glazen huis uit ged.

\vatei- l)e\roren, geheel helder.

2. 2J50 2.2 3(5 80" 0.034 l.ls, in glazen buis uit ged.

water bevroren, geheel helder.

3. 11.50 1.2 28 81° 0.027 .\ls boven : had gedurende den

morgen bij dooi «veder builen

gelegen en was dus inwendig

zeker op 0\

4. 2150 2.3 34 83 0.034 Als nuninier een en twee.

5. 2150 2.0'r 32 83' 0.028 Onderste gedeelte van het stuk

nummer 4, niet volkomen hel-

der, zakking onregelmatig.

6. 2150 0.71 S»l 82- 0.027 I.is uit ged. water, in metalen

\at be\ Toren.

7. 2150 2.7 28 79' 0.033
(
Geheel helder ijs, gevormd uil ged.

8. 2150 2.3 30 79= 0.030 j water met zeer weinig .V</, .SV7,.

9. 2150 2.3 33 80" 0.033 (ieheel helder ijs, gevormd uit

10. 1150 1.2 28 80' 0.028
1

ged. water met meer X?, .sV>,.

Bij de vorige metingen werd voor staaldraad van deze dikte ge-

vonden 6'= 0.029. Hier vinden wij als gemidiielde (alleen voor het

ijs uit gedistilleerd water) 6'=:: 0.031. Een noemenswaard verschil

is dit niet, tlaar de iheoi'elische waarde ongeveer 2.5 maal zoo

groot is. Bovendien zijn de gevonden waarden hier iets te groot,

omdat de zakking wegens de wegsmelling van het ijsstukje in zijn

geheel niet in rekening gebiacht kon worden, zooals bij de vorige

proeven, omdat deze ijsstukjes geen blaasjes bevatten. Het ij.-^ uit de

N^a., »S'(>',-oplossing geeft dezelfde waarde \ ooi' (
'.

Als een der oorzaken van het verschil tnsschen berekende en ge-

1) De notaties zijn dezelfde als in de voiige mededeeling. Ik maak vau deze

gelegenheid tevens gebruik een fout in de formules dier mededeeling te herstellen.

In de formules (1) en {S) moet de factor z Inden teller vervallen. In de verhan-

deling van den Heer ORiNsteis, waaraan die formules ontleend waren, werd onder

P de belasting aan iedere zijde van den draad verstaan ; bij mij is P de totale

belasting. De waarden van C zijn echter goed berekend ; daarbij werd de 2 weg-

gelaten en de fout heeft dus geen verdere gevolgen gehad.
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Xdiiiicii w.ianli' wrnl in ilo \(iri,i;(_' iiu.'ilcili-i'linu- vcnnni'd, dal (.'i'ii <lci_'l

v;i]i hel siUL-ltwaler /,ij\\aai-l> zmi afx loeien. Ik xdiid liieriii aaideidiii.n

den draad gedni-eiide de zakking niieruscu[iiscli waar Ie nemen. De

daarbij gel)riiikte mioroseooi) liad een 8()-maligc vcrgrootiiig ; de

draad zakte op eeji afslantl \aii enkele inilliiuelers van een zijvlak

van liet ijszniltje, en werd bij opvallend of doorvallend lielit niet

den micro^^coop beschouwd. Daarbij vallen dadelijk de vlekken op

niet andere lichlbi-eking dan de omgeving, waarvan (^kiNCKK l.e.

spreekt en die hij o[ival als „erstarrte Sehanmblasen ans (ilartiger

Salzlösung". Ik heli dnidelijk knnnen eonstateeren, dat deze vlekken

uit vloeistof bestaan. ( >nniidilellijk boven den draad en aan de zijkanten

van af de halve hoogte, dus daar waar het water van onder den

druk vrij komt, ziet men tallooze lilazen, die bij opvallend licht

blinken, dus totale terugkaatsing geven. Deze blazen zijn luchtledig.

Zij worden dikwijls snel grooter en kleiner. j\Ieest xerdwijnen zij

snel, maar smns groeien zij, bij het zakken van den draad, tot o|)

een afstand \an verscheidene KKle doelen van millimeters, on\ dan

sneller of langzamer sainengedrnkt te worden. Ook maken zij

zich wel los van ilcn draad, stijgen bolvormig omhoog, tol zij

stuiten o|i een plaats waar een door verschil in lichtbreking

zichtbare rand zich boviudl. Daar st uilen zij dus tegen gevormd ijs.

Een enkele maal worden deze blaa.sjes niet samengedrukt, maar

blijxen zij beslaan, dnordal zij rondom iloor ijs zijn afgesloten en dus

geen \'loeistof kan ioe\ loeien. Dan zijn ze ook macro.~co|)isch

duidelijk zichtbaar. De Icxcndige beweging dezer blazen tot op vrij

grooten afstand \an den draad bewijst, dat zich daar vloeistof en

geen ijs liL-vindt. ( (nmiddeliijk bij den draad vormt zich wel een

netwerk \an ij*<, maar een grool deel van het water komt liiet lot

bevriezen, .luist daaraan is hel toe Ie schrij\en„ dat de luchlledige

ruimten zich vormen.

Ook op de \()lgende wijze heb ik mij overtuigd, tlat zich boven

den draad \eel vloeistof bevindt. Door t\en draad wat zijwaarts weg
te trekken, er een weinig katoenblauw op te leggen en dan den

draad weer los te laten, wordt een weinig van deze kleurstof binnen

het ijsblok gebracht in de onmiddellijke omge\ing van den draad.

Is er nu niet te \eel daarin g(;bi'acht, dan ziet men alleen de

ruimten gekleurd, waai'iii de luchtledige blaa.sjes zich bevonden; het

netwerk daartusschen is ougekleurd, daar bij de ijs\orming de

kleurstof teruggedrongen wordt. Soms ziet men een ruimte waarin

zich een blaasje be\iiidt, dicht bij den draad, kleiner worden en

kan men dus den voortgang der bevriezing direct waarnemen. Wel
is waar heeft het inbrengen van de kleurstof op zich zelf ten ge-
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\ul,ne. (lat lu't siiicltwaltT Ill()('ilijk^'l l)i_'\i-iL'st, maar zeer weiiii.ï

kleurstof is xoor de proef ree<!^ voldoondo.

Zijn er i)oveii den draad luclillediw ruiinleii, dan is — in tegen-

stelling met de vroegere veronderstelling — een strooming van liet

water in liet stuk ijs van de zijkanten naar binnen gericht te ver-

wachten. Het is mij werkelijk gelnkt deze een enj^ele maal waar Ie

nemen door beschouwing van de met de kleurstof mee naar liiimen

gebrachte vaste deeltjes. (^Proeven met tijiie krijtdeeltjes gaven geen resul-

taat). Daar, waar een vernauwing in het ijsnetwerk bestond, werden

de deeltjes met groote snelheid doorheen gestuwd in de richting

naar binnen.

Het pad van den draad bestaat dus \ nor een groot lieel uit

vloeistof met een netwerk van ijs. De vloeistof is tussclien dit net-

werk afgesloten, want een weinig katoenidanw op liet ijsstukje ge-

gebracht, daar waar de draad is ingezakt, dringt niet naar binnen,

terwijl oxerigens die kleni'stof door de fijnste kanalen naar binnen gaat.

Xecnit men een niet geheel lielder stuk ijs en brengt men er een

weinig der kleurstof op. dan is hel stnk in korten tijd inwendig

geheel blauw gekleurd.

De warmte, noodig voor de smeliing ondi'r den draad, wordt dus

slechts \oor een deel geleverd door tle stolling er bo\en. De vraag

rest van waar do overige warmte aange\oerd wordt. Het is niet aan

te nemen, dat dit iloor geleiding door het ijs geschiedt. Xiet onmo-

gelijk is het. dal hier de straling een rol speelt. De volgende proef

steunt deze opvatting. Laat men een sterke oplossing van katoen-

blauw niet al te langzaam in een koudmakend mengsel bevriezen,

dan is het gevormde ijs niet helder en heeft een rood-violette tint '),

de kleur van de kleurstof in drogen toestand. De kleurstofdeeltjes

zijn dus in drogen toestand tussclien het ijs ingesloten. Brengt men
nu dit stuk ijs uit het bevriezingsbad, waarin het toch zeker een

temperatuur van eenige graden onder nul verkregen heeft, in de

warme kamer, dan is het na enkele minuten inwendig geheel blauw

gekleurd. De kleurstofdeeltJDs hebben dus het ijs rondom zich doen

smelten en zijn in oplossing gekomen. Deze kleurxerandering gaat

zoo snel, dat aan warmtetoexoer door geleiding niet te denken is.

Is nu een metaaldraad in het binnenste van het ijs aanwezig dan

zal ook deze warmte door straling ontvangen. (Tevens is dan begrij-

pelijk, dat, zooals bij de eerste proeven gevonden werd, -) een zilver-

draad zelfs nog minder snel door het ijs zakt dan een staaldraad).

') Bij langzame bevi'iezing is ook hier hel ijs volkonieu hekier eu uiigekleurd.

-) Deze Verslagen 1907, p. 643.
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Ik moet liierliij voeden, dal bij iiiijii inoeveii een irajigloeilaiiiji nji

korten afstand van het stukje ijs geplaatst was, ter verlichting.

(^tiiNfKK ziet in de vlekken met andere liohtbreking bo\en den

draad viiste schuimmassas en olieachtige zoutoplossing. Mijn proeven

toonen aan, dat, zoo hier al van zontoplossiiig kan gesproken worden,

deze toch zeker niet vast is. Maar die proeven steunen ook niet de

opvatting, dat men hier met oplossingen zou te maken hebben : dan

zou er toch zeker verschil in de daling moeten gevonden zijn

tusschen het ijs nit zoutoplossing en het ijs nit met zorg gedistilleerd

water. Het verschil in lichtbreking behoeft nog niet te wijzen op

zoutoplossing : het verschil in lichtbreking tusschen water en ijs is

groot genoeg om het scheidingsoppervlak tusschen beide zichtbaar te

doen zijn. Natuurlijk is hiermede niet de geheele theorie van (^nxfKE

aangetast, die hij door een uitgebreid bewijsmateriaal steunt, waarvan

het in deze mededeeling behandelde verschijnsel sleclits een zeer

ondergeschikt deel nitmaakt.

Geophysica. — De Heer van der Stok biedt eene mededeeling aan

van tien Heei- (.'. Easton : ,,(h\>r Lu( kver"s 35-jari(/e zonne-

permh'."

(Mede aangeboden door den Heer W. H. Juuus).

In de vergadering \an 27 Februari jl. der Kon. Akademie van

Wetenschapiien, afd. Natuurkunde, is de uitkomst medegedeeld van

een onderzoek, door [irof. Ki i^. Drmus ingesteld naar schommelingen

in den stand van hel grondwater der HoUandsche duinen. ') Dr.

\'n.)( K iiad uit zijn bekende onderzoekingen over den plantengroei

der duinen de gevolgtrekking gemaakt, dat bijna liet geheele duin-

gebied onzer kust aanmerkelijk droger is dan vroeger, welke uit-

droging echter niet aan klimatologische wijzigingen, maar aan \er-

schillende andere invloeden toegeschreven zou moeten worden ')
;

1) E. DuBOis, in deze Verslagen XVlt, p. 782.

-) L. VuYCK, De Plantengroei der Duinen, Leiden, Adriani, IS9S, p. 18(i en

p. 301 sq.

Bij deze discussie wordl ni. i. (ook door dr. Vuyck zelf) te weinig gewicht

gelieclit aan liet verschil, nadrukkelijk door V. geconstateerd, tusschen het duin-

gebied onzer (vastelands-)kust en dat van de Noordzee-eilanden ; het eerste is veel

droger. Zoowel hel volstuiven der duinpannen, dat dr. V. als voornaamste oorzaak

van liet droger worden der duinen beschouwt (niet als de eenige, zooals prof. D.

schrijft), als ook de klimaal-invloeden moeten, zou men zeggen, op beide gebieden,

kust en eilanden, nagenoeg gelijkelijk werken. Wijst Jiet verschil in droogte du.«

niel op de kunstwerken (kan.ilen, waterleidingen enz.) als voornüamsle oorzaak

van Jiel uitdrogen der kuststrook, vergeleken bij de eilanden?
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|ii(if'. DiBois daaien legen meent een periodiek rijzen en dalen \an

den grondwaterstand te mogen aannemen. De periode dezer sol)om-

melingen zou op merkwaardige wijze overeenkomen niet die, welke

volgens prof. K. Hkvcknkr in tal van meteorologische \erscliijnselen

is terug te vinden, en ongeveer 35 jaren omvat.

Eene dergelijke periode meende Dr. W. .). S. Loikyer, in IWl ')

te kunnen aantooueu in de tluctuatiën der zous.werkzaauilieid eu van

liet aardmagnetisme. Hij leidde ze iioufdzakelijk af uit den vorm en

de hoogte der krounne voor de zonnevlekken sedert 1834; 1°. uit

wijzigingen in het tijdsverschil tusselien minimum en maximum hij

opvolgende eltjarige perioden : 2°. uit den afwisselenden vlekkeii-

rijkdoui : ..total spotted area". Aangezien de krommen voor de

elementen \an het aardmagnetisme de zonnenvlekkeukromme nage-

noeg gelrouw volgen, kan men Lockver's periode eenvoudig als een

schommeling in de z<iuswei'kzaauiheid kenschetsen. De data, door

LocKYKR gebruikt, zijn v('M'pr 1870 die van R. Woi.i' ; vervolgens,

tot aan het zojuievlekkeu-niavimum van J(S94, die vanEi.us; voorts

de waaniemiiigeu van het Solar Ph\ sics Observatory, bij Londen.

L il de tijdstip[)eu iler minima en maxima van de zonswerkzaamlieid

leidt hij een periode af van 34.4 jaar : uit de maxima der magneti-

sche kromme 35.25: uit den vlekkenrijkdom der zon 35.5; algemeen

gemiddelde 34.89. .Men zie verder Lockvek's artikel.

Deze uitkomst klo[)l inderdaad vrijwel met de waanschijidijkste

periode welke Brücknek ") uit de velerlei door hem onderzochte

meteorologische verschijnselen alleidde, t. w. ; 34.8 -f ü.7 jaren.

Xu zou het wei'kelijk groote beteekenis hebben, indien nit onaf-

hankelijk verkregen uitkomsten Ijkückner's periode steun verkreeg,

want hoewel deze — na langen tijd bestreden te zijn — in de laatste

jaren zich in een zekere ])opulariteit verheugt, en door zeer vele

meteorologen, vooral in Duitschland, aangenomen wordr. kan ze

echter m. i. nog gesnszins als vaststaand worden beschouwd. Onder-

zoekingen gelijk die van prof. Driiois zijn daarom van gewicht;

daargelaten dat ei' in dit geval verschil van meening kan bestaan

over de vraag, of in de reeksen, door prof. D. gegeven, inderdaad

een 35-jarige periotle Ie herkennen is.

De ongeveer 35-jarige periode, door Lix kvkr in de zonswerkzaam-

lieid gevonden, scheen dus wel zeer opmerkelijk. Zoo zegt prof.

Jii.us H.\NN, in zijn voortreflelijk liandboek "); ,,Durch die neuerdings

1) W. J. S. LocKYER, The Solav Activily 1833— 19Ü0. Proc. Roy. Society LXVIllI,

1901, p. 285.

-) En. BrCckner, Kliinaschwankungen seit 1700. Wieii. Ed. Hölzel, 1890, p. 272.

»J JuL. Hann, Handbuch der Klinialologie Bd I, 3e Aufl. (1908) p. 863.
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aiifgestelKe 33 bis 35-jalirige Sonneiitleckeiiperiode sclieiiit iinn auch

eiiie Ursaclie fi'ir die 35-jahnge BRi'fKNERSche Periode getiindeu zii

sein." i"]venz()0 ineoiit prot'. Dibois^) : „Sedert AV. Lockyer aantoonde,

dat ook in de lielrekkelijke bedekking- der zonnescliijf door vlekken,

van 1833 tot 1900. eene 35-jarige periode valt waar te nemen, heeft

de ontdekking \an Bkücknkr zeker aan beteekenis gewonnen."

Nu kan echter afdoende aangetoond worden, dat de 35-jarige

periodiciteit, welke Lockykr in de zonne-\erschijnsolen meende te

vinden, niet alleen op te losse gronden berust — reeds eenige jaren

geleden is door schrijver dezes daaro]) gewezen ") — maar dat

de Engelsche astronoom door de in de laatste jaren bekend geworden

feiten reeds in het ongelijk gesteld is.

Achtereenvolgens zullen hier beschouwd worden de beide elementen

(A) M— //( (tijdsverschil maximum nunns minimum) en {B) T.S.A.

(vlekkenrijkdom), waaruit T-ockvkr zijne periode afleidde, — de

magnetische kromme kan, om de reeds aangegeven reden, buiten

beschouwinu- gelaten worden. A en B staan, natuurlijk, met elkaar

in verband. De intervallen van minimum tot maximum worden
in 't algemeen korter ten tijde van sterkere zonsactiviteit (hoogste

verhetiingen der vlekkenkronnne, d. i. grootste Total Spotted Area), en

omgekeerti. Het is W. Lockvkr's \erdienste geweest, het belang der

eerstgenoemde grootheid M — m \oor de studie der velerlei verschijn-

selen, die met de zonswerkzaamheid verl)an(l kunnen iiouden, in

hel licht te heliben gesteld.

A. — In Fig. 1 zijn als abscissen de jaren, als ordinaten de waar-

den vonr .)/

—

IJ, genomen: bijv. 5.0 op het jaar 1H84.0 (van het

miniuHiiu is7i».0 tot het maximum 18H4.0 volgens Lockveh). Zulk

eene ,,mininnim to niaximnni curve" wordt door Lockyer gegeven

vooi' het lijdvak J(S34

—

iNiM), in een met onze figuur overeenkomend
diaui-am. L. zei hel einile, van 1900 af, mei een slippellijntje voort,

volgens zijne jteriode verwachtende dat de golving van 1901 af

gpoediff tot een maximum zal opstijgen, overeenkomsting de gohing
1867—1870. ') L'il den gang der zonsactiviteit, sedert L. zijn

periode opstelde (1900), blijkt echter het tegendeel. Wij maken nu

gebruik van Woi.i kr's saniematling der voornaamste reeksen van

1) DuBOis t. a. pi., p. 786. Vgl. ook Supan, Üi-z. Pliys. Erdk. IV Auü. p. 232.

-) G. Easton, Schommelingen der zoiLSwerkzaamheid, enz. Deze Verslagen, 26
Nov. 1904. p. 403.

•') Vergelijk ook Lockyer's (iiagranimen in Knowledge aiid Sc-ienlilic News Vol.

II. Jan. p. 35, en Fe. p. 7, 100-5, waar deze ,voor.spe]ling(:'n" nog ilnidelijker

aangewezen zijn.
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zonswaaniCMiiiiigen ')
: liet holioeft geen beloog dal deze uiliicmend

bewerkle reeksen — laal^lelijk 22 in gelal, over de gelieeie aarde

verdeeld — de liesie, ot' lie\er de eenig iK'lrouwbare uilkomsten

o[)leveren, en niel dooi- een enkele waarnemingsreeks, gelijk die van het

Solar Plivsics (_)l)servalory, vervangen mogen worden : mei Woli-'Er's

resullaten komen overigens in iioofdzaak overeen de onafhankelijke,

en len deele volgens verschillende nielhoden en uit andere materiaal

verkregen uitkomsten van Guillaumk te L\on -), Mascari en Ricco

te Catania") en Epstkix Ie Frankfort a. d. Alain'J. Raadpleegt men
nu Wui.i'Ek's gemiddelden voor de sedert 1867 verloopen jaren, dan

krijgt men de volgende gegevens voor de lijdsversehillen M— vi der

vier laatste elfjarige zonneviekken-perioilen :

iniii. tof ma.v. mnioulen jaren

1867—1870 41 3.4

1878—1883 60 5.2

1889—1894 53 4.4

1901—1906 62 5.2

r)e onzekerheid in deze waarden is gering voor de beide eerste

perioden, aanzienlijk voor de derde, omdat zoowel Dec. '88 als

Febr. '90 beschouwd kan worden als hel eigenlijke rainimum-

tijdstip'): hel gemiddelde tusschen Iteide is hier gekozen. Wat het

llians overschreden maximum betreft, in zijn jongste publicatie waagt

WoLFEK zich nog niet aan een nauwkeurige bepaling daarvan, maar

uit de reeds voorhanden gegevens blijkt ") dat het niet rroec/cr kan

1) A. WOLFER, A.-trun. Mitteiluugeii XCUI iV. .]. S. Naturf. Gesellb. Zürith XLVÜ,
1902) tabelleii II en IV en diagram.

-) J. GuiLLAUME. Aclilereenvolg. jaargangen der Gompies Rendus de lAc. d.

Sciences, Paiis.

^) A. Mascari, lator A. Riccn, Memorie della Societii degli spettroscopisti Italiaui,

aclitereenvolg. jaargangen.

*) Th. Epstein, V. J. S. Astron. Gesellschaft 1880—86, voorts Astr. Nachrichten

4237 (190S). Zie voor Epstein's belangrijke en te weinig opgemerkte „Intensivzalilen"

vooral: Die Sonnenflecken, I-'rankfiul a. M., Gebr. Foy. 1904, p. 139.

'-) A WoLFER, t. a. pi. XGIII (190^) p. 90 sq

:

6) A. WoLFER, XCIX (1908) p. 288.

Hoewel de schrijver hiermede eigenlijk op een nog onal'geworkt onderzoek voor-

nitloopt, wenschl hij liicr nog het volgende op te merken.

Volgens WoLi'ER vertoont de tegenwoordige elfjarige zonneperiode tot dusver de

meeste overeenkomst met die van 1823—34.

Inderdaad is in de maximale verheflingen der kromme de gelijkenis treilend.

Men kan haar echter ook stellen naast de periode 1810— 23, welke alleen nog

iets lager i.s (wellicht tengevolge van de onvolledige waarnemingen in dien tijd),

maar die in hare algcmeene gedaante, met een verder naar voren liggend zwaar-

tepunt, tot dusver nog meer van de tegenwoordige heeft. Is hier inderdaad perio-
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vallen (laii 1906.7 ; liet kan nog wel een lialf jaar vertraagd blijken

\v zijn). Het door mij aangenomen bedrag 5.2 voor M— iii der tegen-

woordige periode, is dus een minimum '\

Construeeren wij in Locikyer's diagram het jongste deel dezer

kromme, dan blijkt daarvoor het tegendeel van hetgeen L. verwachtte :

in plaats van sterk te dalen is ze nog gerezen. (Fig. 1). Ik heb in

deze tiguur de M— in kromme nog over eenigen tijd terug-verlengd.

Ofschoon de betrouwbaarheid der zonswaarnemingen vóór Schwabe's

tellingen veel geringer wordt, moet men toch verwachten, dat de

ki'omme ook vóc'ir 183o althans bij benadering een 35-jarige periode

weerspiegelen zal, indien deze bestaat: de laagste punten der kromme
zouden dus ten naastenbij moeten samenvallen met de kruisjes onder

ons diagram, welke de tijdstippen van Lockyer's periode aanduiden.

Ze blijkt echter, gelijk ik trouwens reeds vroeger kon aantoonen ^),

volslagen in tegenspraak ermee te zijn.

/>'. Zt»o l»ij de overweging van het vorenstaande reeds de bedenking

rijst, hoe men ooit een 35-jarige periode heeft kunnen atleidcii uit

onderling afhankelijke waarnemingsreeksen die nog geen 70 jaar,

nog geen twee volle perioden, omvatten — dezelfde opmerking geldt

nog sterker van het andere element : den vlekkenrijkdom. Hier ver-

toonden tocii reeds in het diagi'am van Lockyer zelf de krommen
1847—56 e]i 1879—90 zeer weinig overeenkomst. Intusschen zou

het wel merkwaardig geweest zijn (al had dat ook het bestaan der

periode nog niet vastgesteld), indien de periode 1901— 1912(r') zich

naar vorm en hoogte had aangesloten bij die van 1834—1843 en

diciteit in het spel, zooals ik uuuneein, ilan zal hel intcressaut zijn, waar te nemen,

of de eerstvolgende periode (1911— 19!2!2 norm.) verloopt evenals de vlakke van

1823—33. Omstreeks 1913 zal dat uit den s^ang der opgaande lijn reeUs merkbaar

zijn (ook zeer geringe waarden omstreeks hel minimum zullen een indico geven),

aanduidingen die ook voor aardsche verschijnselen van belang kunnen blijken.

Bijzonder lage winter-temperaturen, gelijk in 1830 en 1740, zijn na het maximum
van die periode te verwachten.

I) Epstein vindt wel is waar (Astr. Nacbr. p. 2U5) geleidelijke alneming sedert

het 2e halfjaar 1905 tot in 't begin van 1908, maar zijne natuurlijkerwijs onvol-

lediger waarnemingen hebben ten ileze geen gewicht tegenover Wolker's reeks.

Van belang is trouwens vooral de ,tatelvorm" der vereffende kromme 1905—08,

in afwijking van den topvorm der krommen omstreeks 1837 en 1 870.

Deze sterke vertraging van de waargenomen ten opzichte van de berekende

phase (Newcomb, Aph. Journal XllI, 1901, p. 1) was voorzien aan het einde eener

89-jarige schommeling der zonsactiviteit. Vgl. deze Verslagen, 127 Mei 1905, vooral

de tabel p. Ti in verband met p. 406 en diagram 111.

-) C. Easton, Zur Periodizitat d. solaren und klimatischen Sclivvankungen, Pelerm.

Mitteilungen 1905, 8, p. löO.

59
Verslagen der Afdeelinjs Natuurk. UI. XVII A». 1908/9.
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van 1S67 -ISTil. Wij lioblien reeds f^ezieii <lal dit niet liet <reval

kan zijn wat de stijging der opgaande lijn betreft, maar iioewel de

JJ -jarige gülving nog niet voltooid is, staat bovendien reeds vast, dat

lioogte en vorm van het maximnm der tegenwoordige periode aller-

minst met de twee genoemde overeenkomt (zooals de So-jarige

periode zou verlangen), ja dat ze meer gelijken op elke andere

vroegere ll-jarige periode lian op deze.

Omjdit aan te toonen lieb ik op dezelfde schaal als bij Lockyek

ile door hem geteekende krommen overgenomen en ze aangevnld

naar Wolfer's \erdere kromme in de A. M. XCIII ^) — ,,ansge-

glichene Relativzahlen" — en voorts tnsscheji 19ÜJ en 'Jy08 de

kromme geconstrneerd nit de jaargemiddelden, later in de A. Mitt.

gegeven , als oi'dinaten zijn daarbij dus Wolfer's Relativzahlen ge-

brnikt (^100 Loikyer = 118 Wulfek : voor het jongste tijdvak zijn

verspreide mededeelingen gebezigd. De \eretlende jaarlijksohe ,,RZ"

zijn, sedert 1901 (2.7):

1902:
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Physiologie. — De Heer Spronck biedt eeiie inededeeüjig aan van

den Heer .1. (4. Sr.Kii.sA\'i.7k, Membre étranger van het Institut

Pasteur te Bi'ns.sel : ,,Bijdragen tot de studie der serumana-

phylaxie". i^M Mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer C. A. Pekelharing I.

Over iiiiiiiuiüteitsredcties bij de .seriim-anap/a/Ia.vie.

Men mag up goede gronden aannemen, dat slechts eeiie doel-

bewuste toepassing \an de methoden der inimuniteitsleer ons eenig

inzicht zal kunnen geven in het mechanisme der anaphylaxie. Ik

heb daaromtrent reeds een en ander in mijne eerste mededeehng te

dezer plaatse vermeld. Zoo o.a. dat er bij de reactie van gevoelig

gemaakte dieren oj) de toxische seruminjectie in het organisme

alexine wordt vastgelegd, en ook dat reeds normaal caviabloed in

staat is het toxische principe van paardserum te binden. Ik meende
toen het vermoeden te mogen uitspreken, dat ook andere weefsels

of organen van de cavia tot zulk eene binding in staat zouden zijn

— een vermoeden dat ook reeds bij andere onderzoekers was opge-

komen, doch waarvoor zij in hunne proeven geen steun konden

vinden.

Het is intusschen zeer wel mogelijk, dat de bloedlichaampjes in

deze eene bijzondere positie innemen, en dat namelijk voor de

onderstelde fixatie van de toxische slof op andere organen (b.v. her-

senweefsel) de tusschenkomst \an de lichaamsvochten van sensibele

dieren noodig is. Dergelijke proeven zijn — voor zoover mij bekend

is — nog niet genomen. T(jch beloven zij gunstige uitkomsten, vooral

nu het mij intusschen gelukt is een vastere experimenteele l)asis te

geven aan de exeneens in iinjne eerste mededeeling geopperde onder-

stelling, dat bij het gesensibiliseerde dier de cellulaire affiniteit voor

de in deze actieve elementen \an jiaardserum nog zou zijn veriioogd.

Het gold hier namelijk de rol van serum en bloedlichaampjes van

sensibele cavia's bij de anaphylactische reactie. Ik heb daarbij de

toxische sernminjectie direct in de circulatie (carotis) toegepast, de

dieren een of enkele minuten daarna doen verbloeden, en het bloed

eenigen tijd aan zichzelf o\ergelateii. Ik vermoedde n.l. dat, aange-

zien bij deze behandeling de dieren veel sneller en veel heftiger

reageeren dan bij de intraperiloneale inspuiting, eventueele verande-

ringen in de biologische eigenschappen der cellen of vochten dan

ook 't meest sprekend zouden zijn.

Vergelijkt men nu hel bloedsei'uni van een aldus behandelde sen-

59*
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sibele caviii ronr en na de intravasctilaii'e iiijet-lie met dat van een

evenzoo behandeld normaal dier, dan ziet men dat er bij de eerste

eene krachtige haeniolyse is opgetreJen, welke bij het laatste ter-

nauwernood is aangeduid. De hypersensibiliteit van het organisme

wordt dus werkelijk — en wel door tusschenkomst van het anaphy-

lactisohe caviaserum — in de roode bloedlicliaampjes gelocaliseerd,

een feit, waardoor natuurlijk eene localisatie ook op andere vaste

lichaamscellen geenszins wordt uitgesloten, doch integendeel waar-

schijnlijk gemaakt.

Xaast deze haemolyse treffen we nu nog een ander verM-hijnsei

aan. Ik heb er reeds vi-oeger op gewezen dat men het verdwijnen

van alexine in \i\o slechts kan aantoonen liij iiitrajieritoneaal geïn-

toxiceerde dieren die niet sterven, (if miiislens •
, uur overleven;

m. a. w. voor het tol stand komen van dit proces is eenige tijd

noodig. Cavia's toch, die de tweede inspuiting direct in de circulatie

krijgen ') en binnen enkele minuten te gronde gaan, \erfoonen geen

alexineverlies. Laat men echter het bloed van een aldus behandeld

dier — gedefibrineerd of niet — langeren tijd in de broedstoof aan

zichzelf over, dan kan men ook onder deze omstandigheden het

complement zien \erd wijnen. Bij de normale ca\ia is dit proces

aangeduid, doch ijij het sensibele diei- veel sterker uitgesproken.

Deze reactie dus, in vi\ u begonnen en in gang gezet, :<'t zich ook in

vitro voort, alleen wat langzamer.

Nu doet zicii de vraau' voor: s|)eeU bij het tot stand komen dezer

verschijnselen het serum van liet iiypersensibele dier een actieve of

eene passieve rol'r Voor de bestudeering dezer \ raag stond mij een

immuniteitsverschijnsel ten dienste — de zoogenaamde Conglulinatie-

reactie — waarvan ik ilen oors[)rong en de heteekenis hier misschien

in 't kort in herinnei-i)ig nuig lirengen.

Ehri.ich en Sachs hebben indertijd') "t eerst de aandacht gevestigd

op eene bijzondere reactie, welke zich tussciien roode bloedlichaamp-

jes van de cavia, verscli paardenserum en geïnacti\eei-d runderserum

afspeelt. Daarbij vertoonen de erythrocyten eene eigenaardige samen-

klontering die men van het gewone agghitinatietype kan onderscheiden

(rongUuinatie), gevolgd door eene haemolyse. De interpretatie van

dit verschijnsel heeft geleid tot eene polemiek tusschen de Elirlichsche

en de Bordelsche sciiolen over de werkingswijze van amboceptoren

(sensibilisatoren) en complement (alexine) — een strijd, waai'in wij

ons hier niet willen mengen. Uit de desbetreti'ende publicaties

1) ± 1 cM*. — De injectiespuit met serum woidt vooraf op 87" geljraclil

•-) Berl. Klin. Wocliensclir. 1902.
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Viui P)ORi)KT eii (' \\ '). S\<iis (Ml 15\rr.R "i, Bhüdkt eii Sthknc; "), (de

l;i;ilsleii pivcii auii het \ erx'liijiisel dcii luuuu \;iii ,,("uiif^liitiiiatiereiU'tie")

is iiitiissclieii gebleken dut \'c)ür de iiiwei'king v;i]i liet conglutiiieereiide

niiiderseiiuu op het cjiNinliloed eeiie voorafgaande binding van liet,

paardalexiiie aan dit bloed noodig is. Men kan dus O]) deze wijze b.v. het

relatief eonipleiiieiitnir xcrniogen \'an een paarden.sernni gemakkelijk

bepalen. Maar ook zal hel bij \oorbaat dnidelijk zijn dat, wanneer

men op tle eeiie of undcic wijze deze fi.xatie van het paardale.vine

op de LM\ia-erylhrocvten kan beïnvloeden (heizij bevoi'deren of

remmen), men daarmede den gang en den afloop van het gelieele

proees wijzigen kan. Waar nu juist de zooeven genoemde elementen

zidk een belangrijke rol spelen in het anaphylaetisch symptomen-

complex, en waar hel ons te doen was om de beteekeiiis van het

serum van gesensibiliseerde dieren daarvoor na te gaan, daar lag liet

voor de hand ook den invloed te bestndeeren \an zulk serum

— zoowel, vó(')r als na de lo.xisidie injeetie op den gang der conglii-

tinatie-reactie. Immers, hel was a priori te verwachten, diit de

lichaamsvochten \;ui de ten ojizichie \an paardenserum specifiek

hjpersensibele cavia's ook jiiisi mei betrekking tot dit serum zekere

wijzigingen in hunne eigenschappen zouden vertoonen.

\ oor het uit\oeren der zooe\eii bes|)roken reactie voegt men nu

bijeen : 7iu '"^l- ' verscli paardenserum met het dubbele volume (Vio)

van het betreffende caviaserum, dan een weinig pliysiologische

keukenzoutoplossing (Vio), '/=o gewassehen normaal caviabloed en

ten slotte 7in runderserum (gedurende V2 "'H'
"->P

^5 a 56° verwarmd.)

Door de tegenwoordigheid reeds van normaal caviasernm wordt

nu de reactie eenigszins \ertraagd ; voor ons is echter slechts van

belang de vergelijking van den loop der reactie in de buisjes met

liet anaphylactische caviaserum \(')('ir resj). na de toxische injectie.

Men kan nu tiaarbij in hoofdzaak het \olgende waarnemen.

Na de iiitra[)i-rltoii('<(li' injectie \an eeiie toxische dosis verkrijgt

het serum \an sensibele ca\ ia's een krachtig antialexiek vermogen

ten opzichte van paaitlenserum, d. w. z. : het belemmert de \oor het

tot stand komen der conglutinatiereactie noodige binding \an het

paardalexine op het caviabloed. Nu weet men — en ik wees daarop

reeds in mijne vorige mededeeling — dat eene gesensibiliseerde

cavia, die na de tweede intraperitoneale seruminspuiting in leven

blijft (en dit hangt sleehls vau de dosis af), refractair is tegen

1) Ann. Pasteur, 19ÜÖ.

2) Arb. a. d. Königl. Inst. f. e.Kp. Tlier. zil [''rankf. a. M. Hefl 3, i9Ü7,

') Ceutralbl. I'. Bakt. Bd. 4y, 1909,
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een volgende injectie. Het vernincdcn liat nu \(Mir do hand, dat dr

oorzaak liiervan juist gelegen is in de zooeven vernielde tegen het

paardenserum gerichte eigenschap, waarmede het serum \an het

dier de sensibele elementen van het organisme (waarvan de roode

bloedlichaampjes voor ons het paradigma zijn) verdedigt tegen eene

toxische injectie van liet antigeen.

Na inspuiting van het paardenserum direcl /// df <-irc>i/aiii' vertoont

het serum \an de gesensibiliseerde cavia juist het omgekeerde. In

de bovengenoemde verhoudingen met de o\ erige ingrediënten tot het

conglutinatiemengsel samengeltracht l)lijkt het — in vergelijking met

zijne werking vóór de toxische injectie — de binding van liet paard-

alexine op liet caxiabloed te bevorderen. Vanwaar nu die scherpe

tegenstelling M in de resultaten van de inspuitingen in de buikholte

en in de bloedbatinr De contradictie is echter slechts schijnbaar en

betrekkelijk. Immers, nailer is mij geltleken dat. wanneer men het

laatst bedoelde serum (n.1. dat van een sensibel dier iiii de tweede

inspuiting in de circulatie' \ooraf enkele uren in contact laat met het

paardenserum ahorens ca\iabloed en runderserum toe te \oegen -

dat dan de reactie in dit mengsel sterk vertraagd is in vergelijking-

met een ander mengsel, waarbij men al deze ingrediënten zonder

voorafgaand onderling contact direct bijeenvoegt. Het blijkt dus, dat

ook in tiit serum na de intravasculaire injectie nog ongeneutrali-

seerde antipaardenserum-eigenscliappen sluimeren, die men slechts op

de zooe\'en aangegeven wijze aan het licht kan brengen.

De xoornaainste theoretische conclusie welke ik uit bovenstaande

onderzoekingen zou willen trekken is deze, dat wij bij de (serum)-

anaphylaxie te doen hebben met twee elkaar tegengestelde principiën :

het eene ligt aan de hypersensibiliteit ten grondslag, het andere

vertegenwoordigt het immuniteitsprincipe, en beide spelen een rol in

het mechanisme van het anaph^lactisch symptiniiencomplex.

Iilt'iitificatlr run hlocdrlA-h'u tiwt hf/mlj) <b'r (ump/ij/lit.vii'.

Ten slotte ben ik in staat, hier de experimenteele grondslagen

mede te deelen van eene nieuwe methode voor het onderkennen \an

raenschen- en dierenbloed, en voor het onderscheiden der verschillende

dierenbloedsoorten \an elkaar.

') Deze schijnt niet zoo vreemd als men in aanmerking neemt, dat van uil de

buikholte de resorptie geleidelijk plaats heeft, terwijl bij inspuiting in de carotis

de bloedbaan plotseling overstroomd wordt door eene betrekkelijk groole hoeveelheid

van hel vreemde serum. Vandaar ook de verschillende reactie van het organisme.
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Ik kwam daartoe op groail \aii lu>t volsenfle- Door vroefrcro

onderzoekers was aangetoond, dal iiiel allerlei sera eene s|)ecitieke

hypersensibiliteit kan worden opgewekt; ditzelfde geldt in "t algemeen

voor de nieesi versi-hillende proteïnen, o.a. ook liaemoglobine. Aan-

gezien men \onris met >pi»ren dezer stoften kan \ulstaan, en gege\en

(lok liet feit dat iiel sensiljiliseerende principe zeer resistent is tegen

invloeden van hniten, lag liet voor de hand te beproeven, of

deze gegevens te gebruiken waren vooi' de identitioatie van i)loed-

vlekken.

Ik lieb nii eerst drnppels bloed van verschillende dieren (paiird,

rund. konijn op slnkjes linnen laten indrogen, deze later met zont-

solntie nitgetrokken en het extract bij cavia's snbcntaan ingespoten

in hoeveelheden overeenkomende met 1 drnppel bloed per dier. Na
verloop van hel gewone incnbaliesiadinm van 12 a 14 dagen of langer

zijn de tlieren — zooals lron\vens te xerwachten was — hypersen-

sibel geworden voor eene iniraperiloneale injectie van 4 a 5 cM"

van hel overeenkomstige .serum, en wel in absoluut specifieken zin.

Zoo is b.v. een cavia, die met hel extract van een /•/mr/c/'bloedvlek

is gesensibiliseerd, en op eene injectie van .5 cW /laanieyiserum \u

't minst niet reageert, voor eene den dag daarop volgende ins|iuiting

van dezelfde hoeveelheiil ?'»/«(/f^/'seruin even gevoelig als een controle-

dier — eveneens met runderbloedvlekextract gesensibiliseerd — <loch

dat niet \ooraf mei een ander serum is beproefd.

Ik heb toen ook marmotten met het extract van menschenbloed-

vlekken geanapliylacli.seerd. Daar men nu voor de beproeving dezer

dieren langs snbcutanen of inliaperitonealen weg \rij veel raenschen-

sernm zou behoeven, lieb ik ze intracerebraal of bij voorkeur intra-

vasculair op hypersensibiliteit onderzocht. Ze verdragen aldus zeer

goed ', 5 cM" serum van paard, rund of konijn, docli dezelfde hoe-

veelheid menschenserum, in de carotis ingespoten, doodt deze dieren

zeker binnen enkele minuten.

Ik houd mij bezig met de voortzetting van dit onderzoek, in de

hoop de techniek nog eenxoudiger en meei practisch uilvoerbaar

te maken. Ik heli intnsschpu leeds nu het principe dezei methode

willen imngeven. omdat ik meen dat zij misschien naast de reeds

bekende methoden van gereclitelijk-geneeskiindig iiloedonderzoek zich

eene plaats zou kannen \erwerven.



( i'--^-t

)

Natuurkunde. De Hrei- K xmküiim.ii (">nnks liirdt aan Medeilee-

ling X°. J09'' uit liet Xatmukmidiu I.Liborutonum to Leiden,

J. P. Dalton : ..( hiderzoelingi')) over het Joule-Kei,viN-t^//^;/

in het bijzonder hij kn/e tempenituren f. Berekeningen voor

iiMterstof" . ")

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lurentz).

^ 1. Deze berekeninsen maken deel uit van een onderzoek, dat

was-) ondernomen met het oogmerk om een toestel samen' te stellen

voor het bepalen van liet Jocle-Kei.vix effect voor helium bij de

temperatuur van vloeibare waterstof, en zoo te \oeren tot een

beslissing over de mogelijkheid om helium vloeibaar te maken —
op dat oogenblik nog eene open kwestie. Om den toestel te be-

proeven moesten eerst proe\en gedaan worden met hicht bij gewone

temperatuur en met waterstof bij de temperatuur \&n vloeibare

zuurstof: maar bij de constructie van den toestel moest altijd iji

het oog gehouden worden, dat deze gebruikt zou kunnen worden

in vloeibare waterstof. Voorloopige proeven toonden aan dat de

toestel in zijn oorspronkelijken vorm niet een werkelijk Joile-Kelvin

effect gaf en voerden zoo tot een speciaal onderzoek naar de ther-

modynamica van de uitzetting door een kraan, en naar de wijze

waarop een toestel met kraan moet ingericht worden om uitzet-

tingen te krijgen waarbij de enlhalpie ') bij het begin en het einde

dezelfde waarde heeft. De uitkomsten van dit onderzoek zullen gepu-

bliceerd \\ orden in deze en volgende verhandelingen, want zij verliezeti

hunne beteekenis niet door de omstandigheid dat het oorspronkelijk

onderwerp -van onderzoek intusschen is vervallen door de vloeibaar-

making van het helium. ')

^ 2. Sedert de proeven van .Ioui.e en Kelvin •), vijftig jaar

geleden, zijn zeer weinige metingen als de hunne o\er de uitzetting

van gassen verricht. Dit bevreemdt, wanneer we denken aan de

belangrijkheid van het Joile-Kelvin effect in de gas-thermometrie

') De schrijver verrichtte dit onderzoek als Carnegie Research Fellow.

-) Het begin er van kwam reeds ter sprake Med. No. 108 (Zittingverslag

Augustus 1908).

3) Deze naam is door Kamerlinoh Onnes voorgesteld voor de functie U-\-pv)
— de ,Heat function" van Gibbs. H. L. Gallend.^r (Phil. Mag. [6]. 5. p. 48.

(1903).) noemt deze uitzetting jAdiathermal".

*) Meded. xNo. 108 (Ziltingverslag Juni 1908 Bijvoegsel).

") Joule and Kelvin: Phil. Mag. [4]. 4. p. 481. (1852); Phil. Trans. 143. p. 357.

(18.-j3^.; 144. p. 321. (18.54); 152. p. -579. (1862).
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011 iuiii ile \<'li' malen dat \aii <ic nilkom-ion san .Idii.i. oii Kki.vin

gcliniiU wuiill ücmaakl in \ er>cliillcii<le lliLMiieti>flii' lliiTiiKnlviiaiiiischo

onderzoekiiifren. Helialve enkele |iroeveii van IJwiNAiLT ') niet ver-

schillende o;assen. en liet werk \an E. Xatanson ') en Kkster ") met

C()„, schijnen er geen xerdere metingen van het Joile-Kklvix effect

gedaan te zijn. Re(;xaui.t kreeg geen nitkomsten, die nanwkenrig

genoeg waren om tot eenige theoretische gevolgtrekkingen te leiden,

en de nitkomsten van do andere waarnemers stennnen niet met

elkander overeen

§ 3. Hoewel Jori.K en Kki.vin bij hun eerste proeven het gas

lieten nitstroomen door een kleine opening, gingen zij spoedig over

tot een andere inrichting en gebruikten een poreose stop, om er zeker

van te zijn dat door de wrij\ing in de stop de energie onmiddellijk

in warmte werd omgezet, en dat het gas gelijkmatig zon nitstroomen

,,without jets or rapids" (zie § (i, noot 11. Xataxsox en Kkster

gebruikten ook een porense stop.

Later heeft (>si.ze\vsm oinkeerpnnten bepaald \oor verschillende

gassen en is teruggekeerd lot den ouden vorm met rednceerkraan

:

maar terwijl .Ioit.e en KelvinV hoogste begindruk niet grooter was

dan 6 atm. liet Olszewski hel gas zich uitzetten van aanmerkelijk

hoogere drukken. Daar de toesiel. die l)ij mijn onderzoek gebruikt

werd, veel leek op dien van Oi.szewski. was een zorgvuldig onderzoek

van zijn e.xperimenteele uitkomsten en van de daarop uitgeoefende

kritiek noodig.

§ 4. ( )i.szK\vsKi's ') eerste bepaling was die van een omkeerpnnt

voor waterstot. Deze uitkomst "ci'd daarna gebruikt dnni' I'oktek ')

als een miildel om ie oordeelen oxer de geldigheid \an sommige

toestandsvergelijkingen. l>aler onderzochl Oi.szewski ") het verband

tusschen omkeerlemperatuur en begimlruk in het geval \an lucht

en stikstof, en vond dat de omkeerlemperatuur daalde wanneer de

begindruk afnam. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gekritiseerd

in een kort geleden verschenen liieoretiscii ondeizoek van Hamii.ton'

1) V. Reg.nault: C:. R 69 p. 780 U«69).
2) E. Natanson: Wied Ann. 31 p. 502 (1887).

») F. E Kester: Physik Zt^ils. 6 p. 4i (1905).

Phys. Rev 21 p 260 (1905).

+) K. I tLszEwsKi : Phil. Mag. [6]. 3. p. 535. (1902).

Aiiu. Phys. 7. p. 818. (1902).

°) A. W. Porter: Phil. Mag. [6]. 11. p. 554. (1906).

«) K. Olszewski: Phil. Mag. [fij. 13. p. 723. (1907).
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l)|fksoN '). Dk-kson kuiiil Idl liul lic'sliii( dal Ot,szk\vski's proef fun-

damenteel veiscliill van die van .U)ri>K en Kki.vin. Dit \ersoliil seiireef

hij toe aan de verschillende kinetische energie, welke hel p\s liij de

proef van Oi.szewski voor en na de ontspamiing bezat. In eene vol-

gende verhandeling zal worden aangetoond, dat warmtegeleiding en

drnkxerlies in ()T.szKWsKrs waarnemingen waar.scliijnlijk \'eel belang-

rijker factoren in het re.snltaat zijn dan de verandering der kinetische

energie.

§ 5. Dickson's kritiek was gegrond op berekeningen, nitgevoerd

met de toestandsvergelijking van van dkr Waals. Maar aangezien

deze vergelijking niel qiia)ititalief jnisi is, zijn de \ erkregen resnltaten

van twijfelachtige waarde. Wanneer wij berekeningen maken nit-

gaande \an de werkelijke isolhermeii \an hel gebezigde gjw, moeten

wij eene nanwkeurige overeenstemming verkrijgen tnsschen de bere-

kende en <le experimenleele waarden van hel Joii.k-Kki.vin effect,

voor zoover niet eene onzekerheid in het resultaat worilt teweeggebracht

door fonten in de gebezigde getallen. Om zulke berekeningen uit te

voeren heeft Kam1';i!I.in(;h Onnks ''i empirisciie loestandsvergelijkingen

gegeven, welke, mits gespecialiseerd xoor hel gebinikle gas en, zoo

noodig, \(ior 1en)pei-atiiur en dichtheid lusschen i>epaalde grenzen,

de werkelijke isothermen \an het gas voorstellen, in eeiien gemak-

kelijk te hanteeren vorm en binnen de nauwkeurigheidsgrenzen der

waarnemingen. In deze vergelijking is het product 2> '" ontwikkeld

in eene reeks van vijf machten van de dichtheid, als volgt:

B C D E F
y.rr=A+ - + - + + +_... (1).

,.
j.J ,.1 ,.0 ...

waar j) uitgedrukt is in atmosphereii, /" in het theoretisch normaal-

\olume als eenheid, en de vii-iaal-coëfticiënteu A,B,C, enz. berekend

worden als functies \an de temperatuur uit de experimenleele

isothermen in verband met de i.sothermen van andere stoffen, die

tot de eene onderzochie stof in betrekking worden gebracht door

middel van de wet der o\ereenstem mende toestanden. Met het oog

hierop wordt de vergelijking gewooidijk gegeven in de zoogenaamde

gereduceerde gedaante

/pO^rOlH \- + H \

. . . . (2)
All /••'il' X*)}" /"f" .i*ü

'J\.

waar / gelijk is aan -
, p en u den gereduceerden druk en het

/'/•'-V,

1) J. D. Hamiltün Dicksün: Phil. Mag. [6J. 15. p. 126. (1908).

-) H. Kamkrlingh Onnes: Zilt. Versl. Juni 1901, en Arch. Néerl. S. II, T. VI,

1901, Gomm. Phys. Lab. Leiden. No. 71 en 74.
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§ tï. Wanneer de twee Ncilnende experimeiiteele vodi-waardeii ver-

\iild zijn, n.l.:

1". dat liet venseliii Insselien dekinetiselie energie van liet gas

vooi- en na ontspanning te \er\vaarloozen is ; en

2°. dat de warmtegeieiding van den toestel naar liet /ieli ont-

spannende gas eveneens te \ei-\vaarioozen is:

dan zal liel expansie-proces voorgesteld worden dour de vergelijking

^ + l\'\ --- f. + /','•. (^)

(waarin f ^ iiiwemlige energie \aii liet gas, en de indices l en 2

betrekking lielilieii op den liegin- en eimltoestand i'espeetievelijk)

geheel onvei-scliillig ol' de (iiits|ianiiiiig lieel'l plaats gehad door een

kraan ot" een poreuse slop'j, of uitgaande van een lioogen of lagen

begindriik. Vergelijking {'^) voorstellende eene uitzetting met dezelfde

waarden voor de entlialpie hij het begin en het einde in hel algemeen,

kan op de gebniiJielijke Avijze ^) worden omgezet in

of

'/'• 4- />,'•, -y,'-, • . • (4)

(•^)

C(7',_r,)= ƒ>• .IT.

Daar '1\ en 'l\ steeds dicht bijeenliggen en 6' in ieder geval zeer

langzaam verandert, kan (J slechts uiterst weinig van C verschillen.

Bij de berekening schijnt vergelijking (4) op het eerste gezicht

meer direct toe te passen dan (5), maar de berekening \'an r.^ zou

het gebruik van opvolgende benaderingen noodig maken. Het is dus

beter \ergelijkiiig (5) te gebruiken. Hiertoe is een transformatie \an

de toestandsvergelijking (2) vereischt, welke transformatie zal gelden,

') Bij bet stroomen door een kiaaii is in eiken tusschentoestand van het proces
de enthalpie niet dezelfde, daar tijdelijk en plaatseliik niet te verwaarloozen waarden
van kinetische energie zullen voorkomen ; bij hel .stroomen door een poreuse stop
wordt bet proces isenthuijjisch.

^} Zie : .1. P. Koenen : Die Zustandsgleichung, pp. 106—9 Vieweg 1907,
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/.ooliiiiu- als (Ie (liclillicdiMi iiiol Ie s:ion\ worden. i2) kan. al> volyl.

geMclircNcii wurden als riiiictiL- van den .uei-ednceerden drnk :

/po— '3i(/') + ^(/Op + (i'/'H>'-' + Z<j')v* + lj;(/')p<
-I- enz. . ((3)

als

3I(;') = 31 (7)

31

(iül - ib'

•Jl"

2:5'— 3 31

M

3P

5531'— 5 33^—2 3l'S'+ 10:iib^6

f5M

Zit') =

difj =

(«)

(10)

ai)

Yevgelijking (5) in sieiednceerde jirootlieden woi'dt

Aaiispzien
</.'!

31 -^ Ü

(12)

(1-)

geven de vergelijkingen (12) en ((i) de helrckkiiig

(14)

Dus, terugkeerende tot de oorspronkelijke foëiïieienten door middel

van (8), (9), (10), (11) en (13) wordt het warmte-etleet iiitgednikt in de

vinaal-coëfticienten en de begin- en einddriikken ; en wanneer de

uitzetting plaats vindt tegen atmospiierisclien druk, wordt de ver-

gelijking ;

CJ\-T,) =
t - - 233

dl Tl

"i-n
(p,-i) 4-

+
23l'p/, -v^/'i-

(/'r-1) +

+
3(tf-2^)(2^'-3lg)-83.o,(,';|-3(.j

^
32fpfc=' C,,pk

(/'.'-!) +
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,.
(y>/-i) (15)

\velke \eigelijking gehnükt zal worden ter berekening der warinte-

efFecten.

§ 7. Als een eerste voorbeeld heb ik waterstof genomen en uit verge-

lijking 15' (Ie warmte-effeoten berekend als waterstof tegen atmos-

pherisolien druk ontspant, onder verschillende voorwaarden wat

betreft begijiteniperatuur en druk. De waarden van de viriaal-

i'oëfficienten, die passen bij de isothermen van Ka.mkri.ingh Onnes en

15KVAK ') tot —217 °C- en die nog niet gepubliceerd zijn, werden

lioor Professor (Jnnes vriendelijk tot mijn beschikking gesteld. De

waarden van de coëfïicienten zijn

31 = 0-(»030öl8 t \

10" $= 168-982 : — 435-381

10" (i = 50-3923 t + 131-386 +
\16)

10'"I) = 434-68U t — 131-462

De waarden van de kritische constanten die voor de reductie ge-

bruikt zijn, zijn /y^. = 15 atm en 7^ = 29° abs. Maar daar de uit-

komsten geen gei-educeerde grootheden meer bevatteji zijn zij onaf-

hankelijk van de nauwkeurigheid der kritische grootheden. De waarde

van C], := 3.41 cal. door Wiedemann gegeven is gebruikt. Een schat-

ting van de verandering van Cp met de (empei-atuur werd verkregen

doiii' berekening uit vergelijking (2) met de welbekende thermo-

dynaniische betrekking

7-22-848 -- 4-
t
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OM (laarllij (' uls onariiankclijk \aii de teiii])ci'atniif Ie liosclioiiwoii. ')

Dit (ddiide aan, dat tot 190 C. de verandering van 6), bij I atm.

minder dan i pCt. was; liet .scheen derhalve volkomen voldoende

de constante waarde van 3.41 in deze berekening te gebrniken.

Voor de berekening werden vier termen van vei'gelijking (2) vol-

doende bevonden, want de grootste invloed van den S-term op de

waarden van 7\

—

T.. bij lOü atm. druk (zie tabel I.) was niet meer

dan 0°.15. Tabel I ') bevat de resultaten van de berekeningen. Met

behulp daarvan zijn de reeks krommen (7^

—

T.,, p^
— i)T—ro>isi. van

lig. 1. en de reeks krommen {T^— 7',, T^)/,^=cuiisi. van tig. II. ge-

teekend.

§ 8. VAN DKR \Va.\i,s '') leidde, de a van zijn vergelijking als een

functie van de temperatuur opvattende, de volgende uitdrukking voor

het JouLK-KKLviN-effect af:

waaruit hij o. a. het feit afleidde, dat ,,we l)ij een gegeven waarde

van 7', aan |)^ een zoodanige waarde geven kunnen dat de afkoe-

ling een maximum waarde heeft". Bovenstaande berekeningen, waar-

van de resultaten neergelegd zijn in tabel I., leiden tol dezelfde

gevolgtrekkingen en geven aan, dat, als de begindruk toeneemt,

de afkoeling (als deze optreedt) toeneemt, een niaxinnim bereikt,

weer afneemt, en ten slotte bij hoogeji druk (zoolang f. ^ 1) over-

gaat in een verwarming. Zij geven bovendien aan, dat, behahe in

de nabijheid \aii temperaturen bepaald door de vergelijking

f7(:-2«=0 (19)

of bij zeei hooge drukkingeu, de laatste termen van het reciiterlid

van vergelijking (15) zeer klein zijn vergeleken met de eerste, en

daarom kan slechts onder deze omstandigheden de geleidelijke ver-

andering van afkoeling lot verwarming experimenteel verwezenlijkt

worden ; maar als de ki-itische druk van het gas laag is, zooals

') Cf. A. W. WrrivowsKi: Buil. de '.'Acad. d. Sciences de Grac. Oct.-Nov. 1895.

De betrekkelijk sterke veiandeilijklieid van Cu en Qi met. de temperaluui' door

H. LE Cn.\TELiER en E. Mallard. Séanc. Soc. de Phys. p. 308. (1888)1 uit proeven

op liüoge temperatuur afgeleid mag niet zonder nadere beve.*tiging op lage tBnipe-

ratuur worden toegepast.

-) Do berekening is niet voortgczel builen de ielkens met de temperal uren overeen-

stemmende diclitheidsgrenzen waarbij macliten in aanmerking komen liooger dan

die voorkomen in (15).

2) J. D. VAN iiKU Waals. Proc. Kon. Akad. van Wetens. Anisleidam 11. p. 379.

(1900).
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dat bij waterstof het peval i^^, is liet ^emakkelijU een lioo-

geii gei-ediieeerdeii druk te verkiijgen en worden deze verande-

ringen belangrijk. Inderdaad \crklaarl deze verwarming, ver-

kregen door uitzetting beginnende bij hoogen druk, de waarneming,

die Travkrs ') deed, n.i. „dat waterstof een ideaal gas is tot zelfs

bij zeer lage temperaturen", want bij zijn proeven geschiedden de

uitzettingen van den betrekkelijk hoogen begindruk van200atm. En
in verband hiermede is het ook opmerkenswaardig, dat bij de vloei-

baarmaking van het heliiun Kamerungh Onnes') vond, dat als de

expansie-druk een bepaalde waarde te boven ging het uitzettend gas

geen verdere afkoeling gaf. De krommen (tig. '1 en 2) toonen ook

aan, dat bij lagere drukken en bij temperaturen, die niet liggen in

de nabijheid van de dour vergelijking (19) gedefinieerde, de afkoeling

duidelijk exeuredig blijft met het druk-verschil, en afneemt als de

temperatuui' van hel >amengeperste gas toeneemt. Het was onder deze

voorwaarden, dat de proeven van Joile en Kklvin uitgevoerd werden

en de resultaten, neergelegd in hun welbekende empiiisehe vergelijking

T,-T..^^(r-P^ ...... (20)

zijn in oxereensteinming met de voorgaande gevolgtrekkingen. De
waarde van ,1 was door .Iou.k en Kkt.vin voor water.stof bij -j- ^° ^•

gegeven als — 0.03, welke wat grooler is dan de bo\en uitgerekende

waarde van — 0.028, maar de (piantitatieve niet-overeenstemraing

is niet erg belangrijk, omdat de uitkoin.sten voor waterstof zeer

veranderlijk wai-e;i, en .Ioli.e en Kelvin zelven verklaarden hunne

uitkomsten voor waterstof niet zoo vei'lrouwliaar te aeliten als die

van de andei'e gassen.

^ 9. Wat betreft de ,,onikeerpunten'", is hel terstond duidelijk,

dat de onikeertemperatiiur een functie is van den begindruk en dat

ze de waarde 7u,„i. = 7 7/. niet bereikt (zie label I). Uit de krommen
van tig. 2 zijn de volgende omkeertemperaturen gevonden, behoo-

rende bij verschillende begindrukken : (zie Tabel II, p. 938).

Do omkeertemperatnur schijnt hieruit ongeveer evenredig te zijn

mei iiel drukverschil (tig. 8j en als de begindruk toeneemt, neemt de

omkeerlemperatuur af. Als wij de bovenstaande tabel extrapoleeren,

krijgen we een omkeertemperatnur \a\\ — 95° C. voor een begin-

druk van 115 atm. waarbij door Olszewski — 80°.5 C. werd gevonden.

1) Morris \V. Travers: Expeiiiuenlal Skuly of Gases
; p. 197 (l'.Hili

-) loc. cit.
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T A P. E I- II.

Drukverschil. ( >nikeerteinperatnur.

i atm. — 72° .6 0.

5 „ —73 .2,,

10 „ — 74 .1 „

20 „ —75 .8,,

30 „ —77 .8,,

40 „ —79 .9,,

50 „ —81 .9,,

60 „ - 83 .6 „

70 „ —85 .9,,

80 „ —88 .3,,

90 „ —90 .0„

100 „ —91 .7,,

Het verdient opmerking, dut N.^k.^mira M uit Reinganum's toestands-

vergelijking een waarde van — 79" C. xoor liet onikeerpunt lieeft

berekend ; evenwei sciiijnt liij den invloed \ari de begindrukking

over het hoofd te hebben gezien en geldt zijn berekening voor

1 atmosfeer.

De i'esultaten, door ( )ls/,k\\ ski voor lucht en stikstof verkregen^ wijken

geheel van de voor waterstof boven i)erekende af. De lijnen, die in zijn

graphisclie voorstellingen de betrekking tussehen omkeer-temperatuur

en drukverschil aangeven, zijn sterk gekromd, en vertoonen een omkeer-

temperatuur, die met toejiemende aanvangsdrukking toeneemt. De
bovenstaande berekeningen doen aan de juistheid van deze uitkomsten

twijfel rijzen. Waid .Ioui.k en Kkiamn vonden voor lucht bij gewone

temperatuur een lineaire betrekking tussehen afkoeling en drukverschil.

1)6 ovefeenstennning van deze uilkomst met de bovenstaande voor water-

stof bij de overeeid\omslige temperatuur van — 215° C. maakt hel

uiterst waarschijnlijk, dal liichl en waterstof ook wat betreft hel

.Ioii.k-Kei.vin effect de wel van de overeenkomstige toestanden volgen,

wat trouwens te verwachten was uil de omstandigheid, dat hunne

loeslandsvergelijkingen de genoemde wet volgen, en dat beide gassen

twee-atomig zijn, zonder eenige scheikundige complicatie in het

molecuul "). Met het oog op de thermodynamische gelijkvormigheid

van waterstof met liu-hl of stikslof, mag uit vergelijking (4) of (5i

de gevolgtrekking worden gemaakt, dat de omkeertemperatiiur-

1) S. Nakamura : reler. Journ. de l^hysique (4). 2 p. 704. (1908).

^) Gf. H. Ka!herlingh Ünnes : Zitt. Versl. Januaii 1896, Gomm. Phys. Lab. Leiden.

No. 23.

Daniel Berthelot : Journ. de Phys. Mars (1903) ; en

-EiwAR BucKiNiiiiAM : liiill. üiii. Slau.l (o). -2. (19:Ï7).

60
Verslagen der Atdeeling Natuiuk. Ui. XVll. A". 1908/9.
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krommen \ nor die sassen hetzelf'He algemeene kaïakter moeten

ilraffen, en een' lineaire hetrekkins tusschen temperatnnr en aanvangs-

drnkking opleveren, terwijl de kleine onzekerheid in de verandering

van de soortelijke warmte met de temperatnur hij de verschillende

gassen geen verklaring kan geven van het door Olszewski gevonden

tegengestelde verschijnsel.

Wij moeten derhalve conclndeeren, dat de uitzetting door een

reduceerkraan zooals Ot,sze\vski die aanwendde, nie1 voldoet aan de

voorwaarden van e^n proces, waarbij de enthalpie aan het einde

streng dezelfde waarde als bij het begin heeft, uelijk dit is neergelegd

in vergelijkingen (3) en (15).

LTit een volgende mededeeling over het proefondervindelijke gedeelte

ran dit onderzoek zal blijken, dat de reden \an de gevonden

afwijking kan liggen in de omstandigheden, waaronder in de proeven

van Olszewski de uitzetting plaats vond.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh O.nnes biedt aan Meded.

N". 109'^ uit liet Natuurkundig Ijaboratorium te Leiden

;

„Methoden en Iwlpmlddelen in (jebrnik bij hef cri/ogeen fahorn-

toriuni X V . Toestel roor het zuiveren, imn n-nterftofgns met

behvip vnn vloeibare nuitcrsiof."

Een continu bedrijf van den in Med. X". 94/ (Zitt. Versl. Juni

1906) beschreven cyclus met \ loeibare waterstof is, gelijk daar

uiteengezet is, alleen mogelijk wanneer men over een \oldoende

hoeveelheid van uiterst zuivere waterstof beschikt.^) In de genoemde

mededeeling werd onder XI aangegeven hoe deze voori-aad verkregen

werd. Het gas uit den handel werd door afkoeling tot — 205° en ')

met behulp van een afscheider \an vloeibare lucht (zuurstof) zoover

gezuiverd, dat het in den waterstotiiquefactor \oor deze verstopt geraakt

') Men kan er zich gemakkelijk rekenschap van geven, dat het verstoppen van ile

legeneratorspiraal wanneer er een weinig lucht (ofzuui'slof) in de waterstof aanwezig is,

noodzakelijk moet plaats grijpen. Immers de temperatuur op verschillende hoogten

van de spiraal zal met de bijna niet te vermijden en bij tijdelijk afbreken in alle

geval optredende verandering in snelheid van strooming van het gas schommelen.

En dit heeft afwisselend bevriezen, smelten, naar beneden vloeien en op nieuw

bevTJezen van de lucht tengevolge, tot eindelijk de opening van de buis geheel

wordt afgesloten.

-) De liichtafscheider werkt gewoonlijk ü)) 60 atmosfeer druk en met een snelheid

van doorsloomen van 2 M.'' per uur, liet overblijvende bijmengsel bedraagt dan niel

meer dan -'i'".. "Je verbruikte hoeveelheid vloeibare lucht is ruim 2 liter per uur.

In Med. 94 werd opgegeven Vao'/u; om dit te bereiken moet echter de snelheid

veel kleiner zijn, zoodat van de afgescheiden vloeistof niets wordt medegeblazen.
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een, zij liet dan ook geringe, lioeveellieid vloeibare waterstof geeft, die bij

verdamping zuivere waterstof levert. Nadat de waterstofliquefactor

dan op nieuw voor het gebruik gereed gemaakt is wordt de bewer-

king met een nieuwe hoeveelheid, met den luchtafsclieider voorloopig

gezuiverd, gas herhaald en de telkens verkregen en met veel zorg

opgevangen hoeveelheden zuivere waterstof bijeenge\oegd tot de

gewenschte \oorraad verkregen is.

Deze bewerking is vrij omslachtig en het lag dus voor de hand

toen ik eenmaal in het bezit van een voldoende hoeveelheid zuivere

waterstof was gekomen om ilen ex chis in continu bedrijf te houden,

van dezen cyclus partij Ie trekken om waterstofgas uit den handel te

zuiveren. In Suppl. X°. 19 iZitt. Versl. April '07) werd reeds mede-

gedeeld, dat een toestel in bewerking was, waarin de te zuiveren

waterslof tot dit doel zou woi-den xloeibaar gemaakt, terwijl een

andere reeds gereed was. wiiarin uit de te zuiveren gasvormige

waterstof door afkoeling met behulp van de zuivere vloeibare water-

stof \an den cyclus, de bijmengselen werden uitgevroren.

Het is deze laatste toestel, waarvan thans, nadat de doelmatigheid

er van door een langdurig gebruik bewezen is, aan de hand van

PI. I. een beschrijving word) gegeven.

De toestel liestaat lioofdzakelijk uit een spiraal a^. waarin aan het

benedeneinde vloeibare waterstof verdampt. Deze spiraal is in een

van boven door een kap // gesloten vacuumbuis h gedompeld. Het

te zuiveren waterstofgas stroomt door de buis c, tusschen dit

vacuumglas l< en de cylinder (/, langs de afgekoelde spiraal in de

richting tegengesteld aan die, waarin binnen de spiraal de door

verdamping gevormde gas\ ormige waterstof wegstroomt. Daarbij slaat

de in de waterstof bevatte lucht op de windingen van de spiraal

neer. De gezuix'erde waterstof ontwijkt door den papieren cylinder

d , de koperen buizen i/^ en </, en den regenerator d,.

De vloeibare waterstof wordt bij '/, toegevoerd en liereikt het

benedeneintle van de \erdampingsspiraal e, langs de geisoleerde

buis <(,<i... Oui te beoordeelen of er meer of minder vloeibare water-

stof moet worden toegevoeril, wordt de temperatuur van het gezuiverde

gas bij het uilredeji in den cylinder d^ waargenomen met behulp

van een watei'Stof-thermometer. (Uok is wel van een weerstands-

thermometer e gebruik gemaakt — f, cylinder luet daar opgewonden

platinadraad, »., toeleidingsdraden).

De waterstof-thermometer is geheel ingericht als de met helium gevulde

controle-t hermometei' bij den toestel tot het vloeibaar maken van helium

(verg. Med. N". 108 Bijvoegsel .van het Zitl. Versl. Juni "08)/', is het

nieuwzil veren doosje,/./, de staalcapillair,/^ de steel, /j het manometer-
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reservoir. De druk \an ile waterstot' bij 0^ is zoo gekozen, (iat l»ij

het kookpunt van waterstof het kwik bij een merk aan het boven-

einde van de steel staat (de druk is dan 7 cM.). Zoodra er in de

spiraal gebrek ann vloeibare waterstof komt wordt men door het

dalen van* het kwik in de steel van den thermometer gewaarschuwd.

Men regelt den toe\oer \aii vloeibare waterstof zoo dat het kwik
tusschen twee merken schommelt.

De nieuw zilveren kap g is met een caoutchoucring op het \acuum-

glas bevestigd en steekt zoover over het vacuumglas, dat het caout-

chouc ihiet koud wordt. Bovenaan is de kap evenals de regenerator

met behulp van een kapokbekleeding tegen warmtetoevoer beschut.

Gewoonlijk wordt de snelheid van toevoer \an de te zuiveren

waterstof geregeld, zoodat er 5 ^V. per uui' iji den toestel stroomt.

,Er zijn dan 4 liter \loeibare waterstof per uur uoodig. Deze snel-

heid kan eciiter niet geregeld worden onderhouden wegens het dalen

van den druk in de bussen met de te zuiveren Avaterstof, allerlei

voorbereidingen en hul|ibewerkingen, als analyses, aan- en afkoppelen

van bollen met \'ioeil»are waterstof enz. Ook moet in rekening gebracht

worden de tijd \oor liet bereiden \an de vloeibare waterstof en

voor het oppompen \an de gezuiverde waterstof in bussen. Het

zuiveren van JO 'SW neemt in het geheel gewoonlijk één dag d. i.

ongeveer 8 uur in beslag. Op zulk een werkdag wordt 25 liter

vloeibare lucht verbruikt.

Natuurlijk kan de toestel des te langer in werking blijven naar-

mate de toegevoerde watei'stof zuiverder is. Daarom schakelt men
als waterstof uit den handel ) gezuivei'd moet worden voor den thans

beschreven toestel den vloeibare-luchtafscheider van Med. N°. 94 f. XI.

Dan kan uren achtereen met den toestel gewerkt worden. Het uit

den toestel stroomende gas is nagenoeg volmaakt zuiver.

Het verkrijgen van zuivere waterstof geschikt om in den waterstof-

cyclus vloeibare waterstof te levei'en is thans gemakkelijk geworden

als men maar zorgt den minimum voorraad (te Leiden een tiental

M'.) te onderhouden, wat alweer met behulp van dezen toestel niet

moeilijk is. Terwijl vroeger vele proeven belemmerd werden door de

voorzorgen om de verdampte waterstof behoorlijk op te vangen, die

aanvankelijk, toen geheel zuivere waterstof nog een kostbaar bezit

vormde, noodig waren, behoeft men thans niet meer te schromen de

zuivere waterstot desnoods ü[) te offeren. En nu dit het geval is, is

ook een groot bezwaiir van het verzenden naar elders weggevallen.

') Het procenlgelialte aan bijmengseleii wisselt hier zeer grillig van soms zeer

kleine lot soms zeer aanzienlijke waarden.



H, KAMERLINGH ONNES. Methoden en hulpmiddelen in gebruik by het

Cryogeen Laboratorium. XV. Toestel voor het zuiveren van waterstofgas

met behulp van vloeibare waterstof.
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Plantkunde. - De Heer Birck biedt voor de Werken der Akademie

een verhandeling aan van den Heer ,1. Valckenier Slringar

te Wageningen ,.Xouve/les contrihutions <) Vc'tude des espèces

<lu (jenre MeJocactus de-s Indes Xéerlandaises occidentales."

De Voorzilter \ erzoekt de Heeren Burck en Went daarover in de

volgenile vergadering verslag uit te brengen.

De Heer van Beiimelen biedt \oor de Boekerij aan : „Magiietic

snrci'ij nf th<- Dulch Indies made in t/w i/c-dr.s- 1903—1907" en doet

daarover eeiie kleine mededeeling.

Op voorstel \au den Voorzitter wordt bet^loten de Aprilvergaderint

te lioudeii op \ rijdag 23 April a.s.

De vergaderijiu' wordt gefloten.

(7 April 1909).









KONINKLIJKE AKIDEMIK VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Vrijdag 23 April 1909.

Voorzitter (waarn'^J: de Heer D. J. Korteweg.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

I]SrH:0 TTZD.

Ingekomen stukken, p. 940.

Verslag van den Heer J. Cardinaal over een schrijven van den Minister van Binnenlandsehe

Zaken betreffende het deelnemen aan de Comraission internationale ue renseignement mathe-

matique", p. 941.

Verslag van de Heeren VC. BiRfK en F. A. F. C. Wekt over eene verhandeling van den

Heer J. Valckkxier Sirisgau: „Nouvelics contributions a l'étude des espèces du genre Mclo-

cactus des Indos Xeerlandaiscs occidentales", p. 943.

J. Caedikaal; ..De constructieve bepaling der snelheden van een ruimtestelsel'', p. 945.

S. H. KoORi>F.KS; . Plantac Junghuhnianne ineditae III. Einigc pflanzengeographische

Bemerknngen über eine im Java'schen Hochgebirge wildwachsende Art von der Haniameli-

daceen-Gattuiig Distylium Siob. & Zncc", p. 948.

J. J. VAN Laar: „Iets over den vasten toestand". II. (Aangeboden door de Heeren H. A.

LüBKNTz en F. A. Schreixemakers), p. 956.

V. VAN RoMBi'ROH : ..Over Java-Basilicumolie en Methylcavicol", p. 972.

V. VAN RoMBURGH: ..Over de aetherische olie uit de vruchten van Morindacitrifolia", I, p. 975.

K. A. Weerman: ..Over een synthese van aldehyden en van indol". (3dc mcdcdeeling). (Aan-
geboden door de Heeren W. A. van Dori- en S. Hoogewerif), p. 977.

J. P. VAN der Stok: ..De bepaling van gctij-coastanten uit waarnemingen verricht met
horizontale .slingers", p. 980.

F. Liebkrt: ..Het afbreken van het uiin'jzuiir door bakteriën". Aangeboden door de Heeren
M. W. Beijkrinck en F. A. F. C. Went), p. 990. (Met 1 plaat).

S. L. VAN Oss: ..Over pentasferische meetkunde". Aangeboden door de Heeren P. H. ScaocTE
en J. Cakdinaal), p. lOOI.

.1. BoEKE: ..Over vorm en ontwikkeling van de motorische eindplateii bij de hoogere verte-

braten". (Aangeboden door de Heeren W. Einthoven en J. Boeke;, p. 1008. ; Met 1 plaat).

.1. D. VAN der Waals: „Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels. XV. Splitsing der

spinodale lijn", p. 1013.

Pil. Kohn.stamm: „Over den loop der isopiestcn bij binaire ste'sels. III. (Aangeboden door
de Heeren J. D. van her Waals en P. Zeeman), p. 1029.

Pu. Kohnstamm en J. Chr. Reeders : .,Over de coudensatiever.schijnselen bij mengsels van
koolzuur en urethaan, in verband met dubbele retrograde condensatie". (Aangeboden door de
Heeren J. D. van der Waals en P. Zeeman), p. 1036.

Henri en Jean BECiiUEREL en H. Kamerlingh Onses : „Over phosphorescentie bij zeer lage
temperaturen", p 1045. "^Met 2 platen).

.1. P. Dalton: ..Onderzoekingen over het Jocle-Kelvis effect in het bijzonder bij lage tem-
])eraturen. II. Het Joule effect van lucht bij0°C. en drukkingen tot 42 atmosferen". Aan-
geboden door de Heeren H. Kamerlingh Onnes en H. A. Lorentz), p. 1057. (Met 2 platen).

Aanbieding eener verhandeling van den Heer F. A. F. C. West: „Untersuchungen ueber
Podostemaceen", p. 1067.

Errata, p. 1067.

Het Proces-Voi-baal der voiige \ergadering woi-dt gelezen en

goedgekeurd.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVII. A». 1908/9.
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Ingekomen is

:

1°. Bericht van de Heeren H. G. van de Sa>df. BAKHnzEN. Place,

Hoek en HooGEWERFr dat zij verhinderd zijn de veraadering bij te

wonen

;

2*. Missive vau den .Minister van BinnenUindsche Zaleen dd. 27

Maart J902 waarin bericht wordt dat de Heeren S. Hoogewerff,

A. F. Holleman en H. J. Hamburger benoemd zijn als gedelegeerden

der Nederlandsche Regeering bij het van 27 Mei tot 2 Juni a. s. te

Londen te houden VH'^ Congres voor toegepaste Scheikunde. Voor

kennisgeving aangenomen.

3°. Missive vau den Minister van Binneniandsche Zaken dd. J

April 1909 waarbij de Minister bericht gaarne te vernemen of de

Commission internationale de I'enseignement matliéujatique zoodanig

wetenschappelijk karakter draagt dat deelneming van Regeeringswege

verantwoord is, en tevens opgaaf verzoekt van de vei'moedelijk

daaraan verbonden kosten.

In handen gesteld van den Heer J. Cardinaat. om advies

4°. Missive vau den Minister van Binneniandsche Zaken dd. 16

April 1909 ter begeleiding van een schrijven \an den Duitschen

Gezant wiuirbij inliciitingeu verzocht worden omtrent een aan de

Akademie opgedi-agen onderzoek omtrent wijzigingen der Noordzeekust.

In handen gesteld vau de Heeren H. G. van de Sande Bakhiïzen,

DE Brütn, Molengraaï'f en- J. M. van Bemmelen om advies.

5". Missive vau den Minister van Bijuienlandsche Zaken «lil. 17

April jl. met verzoek van advies omtrent een door het Gemeente-

bestuur \au Amsterdam ingezonden Concept-reglement voor de Com-

missie \an advies voor het Instituut voor Hersenonderzoek.

In handen gesteld van de Commissie van Toezicht voor het Insthuut

van Hersenonderzoek.

6°. Missive van den Minister van Binneuland.<che Zaken dd. 17

April jl. waarbij de Minister bericht dat er behalve enkele kleine

wijzigingen bij hem geen bezwaar bestaat tegen de door de Akademie

ingezonden concept-overeenkomst met het Laboratorium op den Col

d'Olen en mededeelt dat Z.Exc. het definitieve contract in duplo ter

medeteekening te gemoet ziet. In handen gesteld van de Heeren

EiNTHOVEN, H.\MBURGEK CU VAN DEK WaALS.

7". Missive vau den Directeur Generaal der Posterijen en Tele-

grafie d.d. 13 April j.l. waarbij Z.Ed. dank betuigt voor de toezen-

ding \'au het door de Heeren Mac Gillavky en Evk.man uilgebracht

advies. Voor kemiisgeving aangenomen.

8". Citnoodiging \an den Botaiuschen Verein der Pro\ inz Brandeu-

bui-g lot bijwoning vau de herdenkhig \au het 50-jarig bestaan dier
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vereenigiiifi op J -luni a.t-. Daar iiienicuid <ler leden zioli bereid ver-

klaart dil feest bij te wonen, zal een brief van lielnkweiisch worden

toegezonden.

9°. Circulaire van liet 3e Internationaal Botanisch Congres van

14— 22 Mei 19J0 te Binssel te liouden. ^ oor keiniisgeving aange-

nomen.

De \'()orzitler deelt mede dat de Heer H. E. .1. O. du Büis te

Berlijn, buitenlandscli lid der Akademie, de Akademie zal vertegen-

woordigen met den Heer J. .1. P. Vat.eton Jr. van de Letterkundige

Afdeeling bij het 35Ü-jarig bestaan der L^niversiteit te Genève, terwijl

de Heer Jan dk Vkies, met de Heeren B. .Svmons en P. J. Blok van

de Letterkundige Afdeeling, de Akademie zal vertegenwoordigen bij

het 5de eenwfeest van de Universiteit te Leipzig.

De Heer Winki.kk deelt mede dal hij \an plan is aan de in de

vorige vergadering ingekomen nitnoodiging van Prof. Waldeyer
gevolg te geven en de vergaderingen van de Zentralkoramission für

Hiniforschiuig up 29 Mei a.s. te Bolngna bij te wonen. Hij voegt

daaraan toe dal de Connnissic van Toezicht van [ilan is op 5 Juni a.s.

het hier opgerichte Insli.nul voor Hersenonderzoek op eenigszins

feestelijke wijze te openen.

Wiskunde. — De Heer CvuniNAAL leest het volgende Concept-

M-hrijven aan den Minisicr van Binnenlandsche Zaken betreffende

de Interjiationaie Coniniissie \oor Wiskiuidig (hiderwijs.

Antwoord op sdirijxen N". S71,

Afd. K. W. van 1 April 1909,

betreffende Internationale ('om- Amsterdam, April 1909.

missie Wiskundig ( biderwijs.

Antwoordende op bo\cn aangehaald schrijxen liebbc]i wij de eer

Uwe Excellentie in de eerste jdaats ons oordeel mede Ie deelen over

het weten.schappelijk karakter der Internationale Commissie voor het

wiskundig onderwijs. Haar streven heeft onze volle instemming.

Zooals uit het „Rapport i)réliminaire" blijkt, gaat de benoeming
nit van het 4e Internationaal Wisknndig Congres, van (j—11 xVpril

te Rome gehouden. Bij dil eongres, dat eenmaal in de drie of vier

Ül-
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jaren bijeen komt, berustte de leidinii' steeds bij de proote vooi'u,angers

op het gebied der wiskunde in eik land ; de veriuindelingen geven

een inzielit in de \orderingen van de wiskundige wetenseiiap ge-

durende het afgeloopen tijdperk: zij wijzen tevens den weg tot

verdere ontwikkeling ;iau.

We sluiten ons geheel aan bij hetgeen reeds Curatoren der Technische

Hoogeschool opmerkten o\er de groote beteekenis der wiskunde èn

op zicii zelve én als grondslag en krachtige hul[) der natuur-

wetenschap|)en.

We merken verder op, dal ci|i dit oogenblik er verschillende

strijdpunten bestaan op het gebied van het wiskundig onderwijs, die

in alle landen de aandacht trekken, waaronder we noemen de

behandeling der \raag, waar ile si-heidingslijn te trekken is tusschen

de hoogere en lagere wiskunde en als ge\olg daarvan tusschen het

elementair en het hooger onderwijs in de wiskunde. Een uitwisseling

van gedachten tusschen \erlegenwoord igers der verschillende natiën,

opdat iijiar een zekere internationale eenheid in de inrichting van

het wiskundig onderwijs worde gestreefd, is daarom zeer gewenscht.

Laat ons ten slotte opmerken, dat het bestuur van de Internationale

Commissie is toeverlrouvvd aan de Heeren Hoogleeraren F. K.i,i',in,

Sir (4. (treknhilt., en H. Fehr. Deze zeer gunstig bekende namen

zijn een waarborg, dat de leiding in volkomen vertrouwde handen

berust.

Niet zoo gemakkelijk is het een antwoord te geven op de tweede

vraag l'wer Excellentie ; daar de werkzaaudieden der gedelegeerden

nog moeten beginnen, zoo kan het niet meer dan een voorloopige

raming zijn.

Blijkens het ,,Rapport préliminaire" bl. 7 § UI rekent de Centrale

Commissie op een bijdrage van tV. 100 per deelnemend land: daar

er 18 deelnemende landen zijn aangewezen, zoo schijnen de kosten

van het algemeen Secretariaat o|) ongeveer tV. 1800 per jaar gerekend

te worden. Uit een schrijven, aan den voorgestelden gedelegeerde

gericht op een dooi' hem gedane na\i'age blijkt dat het Centraal

Comité wenscht, dal er een nationale sub-commissie worde gecon-

stitueerd, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende vormen

van onderwijs; terwijl wordt aanbe\olen de toevoeging van een

jeugdig mathematicus als secretaris.

Ook wordt gewezen op de medewerkin^i der wetenschappelijke

pers, tei'wijl het enkele malen noodig zal zijn gedrukte stukken,

vertalingen, enz. in het licht te geven.

Uit dit alles xnl^l dal de onkosten op de xolgendc wijze zijn in

te deelen

:
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(1. Serretaiis geraanul /' 150

h. vergaderingen der siih-coniraissie
,, „ 50

c. drukwerken „ ,,50
(/. jaailijksflie bijdrage aan Comité „ ,, 50

i'. vergaderingen der commissie. . ,, ,, 100

Alzoo j;\arlijks ... ƒ 400

Ophelderingen. We ge\en bij deze alzoo geraamde jaarlijksclie

posten nog de volgende toeliclitingen

:

<i. Wanneer aan den aan te wijzen secretaris geregeld schiijfwerk

wordt opgedragen, hoofdzakelijk bestaande in het stellen der rapporten,

schijnt het wenschelijk hem een jaarlijk,sche toelage toe te zeggen
;

daarvoor is honderd vijftig gulden geraamd.

b. Hierbij is als beginsel aangenomen, dat een sub-comraissie

geen toelage, maar alleen mogelijke ^•erg•oeding voor reis- en \erl)iijf-

kosten ontvangt.

c. Deze som omvat lie mogelijke drukwerken, benevens de onver-

mijdelijke correspondentiekosten, die men ook als bureaukosten zoude

kunnen omschrijven.

//. Dit bedrag wordt in liet ,,Rap|)(>rt jiréliminaire'' aangegeven

(100 francs).

f. Het komt den gedelegeerde voor, dat het onvermijdelijk zal

zijn, dat hij enkele malen ter vergadering in een niet in Nederland

gelegen plaats zal worden geroepen; ook zal hij zich in 1912 naar

Cambridge moeten begeven om daar \erslag uit te brengen. Hiervoor

is deze som van honderd gulden geraamd.

Plantkunde. — De Heer Bikck brengt ook Jiamens den Heer Wknt

het volgende verslag uit.

Bij schrij\en van 31 Maart 1909 N°. 13 werd in onze handen

gesteld eene Verhandeling van Dr. J. V.\lckenier Surinoar te Wage-

ningen getiteld -. ,,Nouvelles contributions a l'élude des espèces du

genre Meloeactus des Indes Néerlandaises occidentales", met verzoek

daarover rapport uit te^ brengen.

In voldoening ;ian die opdracht hebben wij de eer het volgende

mee te deelen :
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De vroeo:ere Leiflsche HuuglcoiacU- Lu. W. F. U. Siringar maakte

in J884 een \veteiisflia|ipelijke reis juiai- de Xederlcxndsche West-

Indische eilanden en bi-aelu van daai- o.in. materiaal mee, voor eene

uitvoerige studie van de soorten van liet geskicht Melocaetus, terwijl

hem daarna nog hij verschillende gelegenheden \'an daar materiaal

werd toegezonden.

Van deze studie werden tusschen de jaren 1885 e]i 1897 vijf

Bijdragen van zijne liand in de werken der Akadeniie opaenomen.

Ka den dood van genoemden Hoogleeraai- in 1898. is de studie

over dit onderwerp voortgezet tioor zijn zoon Dr. .1. Valckenier

ScKiNCAR, die in 1901 daarover een Hijdrage aan de Akademie heeft

aangeboden getiteld : Contributions a Tétude des espèces du genre

Melocaetus des Indes Néerlandaises occidentales, welke in de Ver-

handelingen der Akademie is opgenomen. (Dl. VIII. No. 1. 1901).

De thans aangeboden Bijdrage is een vervolg op deze studie : zij

bevat de beschrijvingen, in de Fransche taal, van een aantal nieuwe

soorten en nieuwe vei'scheidenheden, Avaarvan 15 herkomstig zijn

van het eiland Curacao en 2 van het eiland Aruba, benevens de

korte, latijnsche diagnose dezer verschillende vormen : verder vinden

wij daarin nog de beschrijving van een zeer vormenrijke soort

afkomstig van het eiland St. Thomas door den Heer Vai.ckemrr

SuRiNGAR bij een kweeker te Antwerpen, in cultuui- aangetrotien.

De beschrijvingen zijn geheel op dezelfde leest geschoeid als de

vroegere en laten aan nauwkeurigheid niet te wenschen over.

De schrijver heeft aan zijn verhandeling nog toegevoegd een over-

zicht over de pogingen, door zijn vader en door anderen in 't werk

gesteld om deze planten in de Europeesche kassen uit zaad \oortte-

kweeken. We leeren daaruit o.m., dat in den Leidsclien Akademie-

tuiu gewonnen zaden van Melocactus-soorten ook in Curacao \verden

uitgezaaid en dat van een dezer soorten. Melocaetus humilis Sur.,

afkomstig van Venezuela, sedert 1902 gecultiveerde en goed bewor-

lelde planten naar Leiden gezonden zijn, welke planten den schrijver,

door vergelijking met de oorspronkelijke zaaddiagende exemplaren,

gelegenheid gegeven hebben tot een studie omtrent het varieeren der

verschillende kenmei-ken.

Wij stellen voor om de verhandeling van Dr. .1. Vu/kenier

SrRiNGAU, iu de Werken der Akademie eene jilaats te verleeueu.

Leldmi, l(i April. W. liiucK.

i'fjvc/it. , V. A. F. (;. Went.
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Wiskunde. — De Heer ('akwnaal tloet eene mededeeling over:

„Di^ ro/istructievf' hppaling der snelhfdi'n van een ruimtestelsel",.

1. In Band LVI p. 315, 1908 van liet Zeitschrift fiir Mathematik

und Physik gaf Prof. K. Th. Vahlen een artikel oxer de grafische

samenstelling van krachten in de rnimte, waarin hij de opmerking-

plaatst dat waar zulke krachten moeten wor(le)i samengesteld,

men tot nn loe zich met algemeene meetkundige beschouwingen heeft

beziggehouden en de iiitvóerl)aarheid op ilen achtergrond heeft ge-

sehoven. Hij wijst er op, dat het van belang is, zich op het standpunt

dei- beschrijvende meetkunde te plaat.sen en de bewerking zoodanig

in te riclilen. dat men een constructie in twee loodrechte projectie-

vlakken heeft uil te voeren. Tevens ontwikkelt hij voor krachten in

de ruimte een methode en geeft hij daarvan een voorbeekl. Dezelfde

opmerking kan worden gemaakt bij een ander deel der mechanica,

nl. bij de bewegingsleer. In deze mededeeling zullen we dus de

constructieve oiilossing van een vraagstuk uit de leer der beweging

in de ruimte liclumdelen.

"2. Het is bekend, dat de beweging van een onveranderlijk rnimte-

stelsel be|)aald is, zoodra men weel, dat vijf punten van het stelsel

zich over \ ijf voorgeschreven o[tpervlakken moeten bewegen. De
normalen dei' oppervlakken in deze punten zijn vijf leidstralen van

een nulstelsel, welks hoofdas tevens de as der bewoging is. Kent

men nog de grootte xan de snelheid xan een ilezer punten, dan zijn

de snelheden Viin alle andere in grootte en richting bekentl. De

werkelijke uilxoering dezer constructie \ergt een zeer groot aantal

lijnen; we zullen <lus de gedaante van het vraagstuk eenigszins ver-

eenvoudigen en hel in den navolgenden vorm brengen :

(Tegeven zijn drie vaste punten .1, />, T' van een riiimtestelsel

;

A beweegt zich langs de rechte a, B langs de rechte /; ; C moet op

een bepaald vlak blijven. Van het punt .1 is nog de snelheid .4.4« in

een bepaalden stand gegeven. Bij aanname van dezen stand wenscht

men te constrneeren -.

(I.
' De as der beweging,

//. De snelheden i\ev punten B en C.

3. Overgauiule tot de uitvoering (Fig. 1), nemen we het vlak,

waarin (' zich beweegt, als horizontaal projectievlak aan, leggen

door a het \lak loodrecht op het vorige en kiezen dit als verticaal
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projectievlak ; de stand h is uu dodi- twee willekeurige pi-ojectiëii

gegeven. Door .1 leggen we het vlak xV; J- a, door 5 het vlak A', J- />

;

de snijiijn (AjA'J is toegevoegd aan AB. Construeer de transversaal

van {N^N^) en AB, die loodrecht staat op het horizontale vlak en

leg het vlak jK, door C en die transversaal. De snijiijn }' van het

vlak £"1 met een Alak E„, evenwijdig aan AB en {N,N;) gebracht,

loopt evenwijdig aan de iioofdas van het nulstelsel, die tevens as

der beweging is.

4. We zullen uit )' de ware ligging der hoofdeis A' afleiden en

kiezen daaitoe fig. 2'), waarop AABC benevens de snijiijn zijn

overgebracht. We leggen een vlak A
,,
X J" en projecteeren daarop

de punten A, B, C niet de snelheidsrichtingen (/ en h van A en B.

In de figuur worden deze in neergeslagen toestand o|t liet verticale

vlak voorgesteld door .1,,, Bu, C',„ a,„ l)„. Richt uit .4,;, i)„ de loodlijnen

op du, bn ; deze snijden elkander in de pool Pu van de op A'^ gepro-

jecteerde beweging. Pn is alzoo een neergeslagen, punt der hoofdas

;

hieruit volgen gemakkelijk de [)rqjectiën A'', A" van deze.

(_)p Nii projecteeren we nu ook A,,; in de figuur is AnAm de

neergeslagen projectie van AA„; daar de pool P,i bekend is, kan

men de neergeslagen pi'ojectiën van BB^ en CCo op A'^ consti-ueeren
;

hieruit volgt grootte en richting van de ontbondenen BBr en CCr

in de vlakken loodrecht op de as A'; de ontltondenen , A', ^Ll^ , yiij,,

CC/, welke aan elkander gelijk moeten zijn, zijn nu ook gemakkelijk

te vinden.

5. Ofschoon in tle opstelling dezer constructie alleen is gesproken

van de rechte lijnen a en h en hel horizontale vlak, kan men de

onderstelling algemeener maken, door aan te nemen, dat a en b de

raaklijnen zijn van de punten A en B der kromme lijnen, door twee

vaste punten \aii liet ruimtestelsel doorloopen, en liet horizontale vlak

het raakvlak aan C' van een gebogen oppervlak door een derde vast

punt doorloopen.

Het verdient verder te worden opgemerkt, dat wanneer alleen de

snelheid van het punt B behoeft te worden geconstrueerd, men kan

volslaan met de richting V te construeeren en den werkelijken

stand der as X niet noodig heeft.

1) De twee van elkander gescheiden figuren zijn ontleend aan een enkele figuur,

die op groote schaal door den Heer G. Ferguson, assistent aan de Teclinische

Hoogeschool, is vervaardigd.
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Plantae Junghuhnianae ineditae III. Einii/f p/Janzmi/fOcjmphi-

sc/ii' />! ii"'rkinii/<'ii lihrr i'iru' nu Jurd'schen Horluiehtrqc irild-

iracltsende Art ron der Hariuiiitelidaceen-GattuiHi Disfi//ii(m

Sieh. nnd Ziicc. ron Dr. S. H. Koordkrs.

(BeilraK znr Kenntnis der Flora von Java IV).

In dei' hiis zimi .lalire lS9(i gaiizlicli niibeiirheitet gebliebenen, in

(leiii ..Verslag van (ie (tcw. Vergadering van de Wis- en Natnurk.

Afd. van de Kon. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam van

27 .limi 1908 p. 156— KïO erwahnten, vor kurzer Zeit von niir

revidierten LiMdeiier llei'l)ai-sainmhing Phintae Jiin<i}mhninnae ineditar

ist iinter «Ion Xiunniern 1*1. Jgh. ined. X°. 91 «nd J03 eine sehr

interessante .Ia\ aniseiie Waldhaiinispecies vertreten. welche als das

von Junglinlm ge.sanimeite Peugalengan-Material in Leiden erlialten

\vnrde (1H55—18()4) norli nie bescliriehon oder abgebildet worden war.

Diese beiden Nunimern 91 nnd 103 represent ierten namlicli, wie

icli neiilicli dnrcli Vergleichung niit einigen aus dem Berliner nnd

Kew-Herliar niir gütigsi leihweise /.ngeschickten Specimina, sowie

•mit einigen \ on Herrn Di-. H. Hallier im Leidener Reiehsherbar

liestinimten Exemplaren von Disfi/Zhtni steUare O. Kuntze teststellen

konnte, diese im .lahre 1891 von < )tto Ktstze zuerst beschriebene Art.

Sclion tVidier liatte icii die beiden erwahnten Nnmmern mit einer

voii niir in .lava gesammelten nnd im Jahre 1907 von J. 1. Smfth

in ilen Iconcs Bogorienses ^siehe nnten) besehriebenen nnd abgebildeten

Art indentitiziert.

Die vergleiehende Ujitersnchnng tier beiden obengenannten Speci-

mina PI. Ji'ii(//i. iiicd n. 91 nnd 103, sowie der iibrigen im L e i d e n e i-

Herbal' gefnndenen nnd mir giitigst ans F> e r I i n (Dahlem) nnd K ew
geliehenen Javanischen E.\eniplare der erwahnten Art haben zn einigen

Koinerkujigen Veranlassnng gegeiien, welche im folgenden knrz zn-

sammengefassi werden sollen.

§ 1 . All li e m eine B e m e r k n n g e n. In der iSiederlandiscli-

Oslmdischcn Lileralnr, aiicli in KooRU. en Valeton Bijdragen tot

de keimis dei- boomsoorten van Java") ist das Vorkommen der

') Fortsetzung von Plantue Jungh. imdiiae II (in Verslag Kon. Akad. v.

Welenscb. 27 Febr. 1909 p. TëO) und von Bi/jdrage III (in Verslag K. A. v.

W. 28 Nov. 1908 pp. 462) beziehungsweise von Contribiitiov III (in K. A. v. W.

Proceedings 28 Dec. 1909 pp. 415).

-) Ubwobl die Familie der Hamamelidaceae sclion im 2. Band der .Bijdragen

Booms-Java" behandelt worden ist, wiirde die Gattung Disti/Uum mit der einzigen

Java'schen ArI, Ü. s'fHure O. Kuntze dort noch nicht berücksichtigt, einerseits wei!

uns damals (^1894) die von Otto Kuntze (siehe unten) publizierte Diagnose van D



f 949 )

Gatüing Dittyliiun Sieb \ Zuc. li.ouci- noch nicht fiir Java erwahnt

vvoi-den, olnvolil dort eiiie Art, D. Mdlan' O. Kcntze iiii Jalire 1891

fiir Java \on Otto Klntzk iiafligewiesen wortlen ist.

Die Gattung Distylluni gehort zu der L'nterfainilie der Hama-
melioideae. Die beideji anderen aus dor Familie der Hamanie-
lidaceae auf Java vertretenen (rattnngen sind /^AwAi/(vV/ Hook. nnd

Altirujin XoKONHA. Die in Sumatra einlieiniisehe (iallnng Rliodoleia

kommt in Java nicht wikhvachsend und zwar nur als seltener Allée-

baum {li. T<'ij--<niiinnl MiQ.) vor, z. B. im (ïebirgsgarten von Tjibodas.

Bekanntlicli ist jedoch die (ïattnng in Java durch eine dort wild-

waclisende, und in eiingen Teilen von VVest-Java tbrmationsbildende

Art, A/tiiii/ia excelsa ^OROSHx [vergl. Koord. &' Valeton Bijdr. Booms.

Java II. (1895) pp. 204—212] vertreten. Duroh die folgenden Merk-

raale lassen sich die 3 auf Java vertretenen (-rattiuigen leicht aus ein-

ander halten.

^4. In jedem FruchtUnotentach nur 1 .Sanienanlage. Hliiten in

Trauben. Baum bis 45 m. hoch. JJisti/Iium S «t Z.

B. Li jedem Frnchlknoleutacli zahlreiche Samenanlagen IJlülcn ni

Köpfchen

.

(i. Blüten zweigeschlechtlich. Banm bis 61 ni. hoch. In West-

Java wild waehsend nnd kultiviert. Altln(/itf Noronha.

[/. Blüten eingeschlechllich. Baum bis 20 m. hoch. In Java nicht

wild waehsend nnd sehr sellen angebant l'/nxlu/i'iit Hook.

§ 2. V e r h r e i t u n g u n il Arte n z a li 1 d o v

(i a t I u 11 g D i s t y 1 i n in.

Die Galinng Di.s(i//in>n mit der in China und Japan vorkomnien-

den Art, JJ. vncemo^uin, 8. &" Z. ist von Sieb. &- Zrci. ' (PI. Jap. 1.

(1835) 178. tab. 94 znerst beschrieben und abgeliildel und in die

Familie der Hamamelidiiceae gestellt worden. Die n;ichst bekannte

Art wurde von Clakke (in Hook. F1. Br. Ind. II. (1878) 427 unter

dem Namen Distyliuni iudicuni Benth.'. (msc in Herb. (4kifi'.) beschrie-

ben. Letztere war begriindet auf das von (trimith im Himalava,

stelhtre uoch unbekannt war, andrerseits, weil das von diesor Art von inir

unter anderem sclion im Jahre 1891 (siehe unten) gesammelte Mateiia! damals

noch als eine zu der Familie der hnphorhiaci'ac (siehe unten) gehörige Art be-

irachtet warde, in den bis jetzt erscbienenen elf Banden der Bijdragen tot de

kennis dei- Boomsoorlen van Java wurde die Familie der Euphorbiaceue noch nicht

beschrieben, obwohl schon im Jahre 1903 (als ich in Buitenzorg nieine Stelle nieder-

legte) die.se Familie in den von mir von 1888—1903 in .lava gemachten Sainm-

lungen durch reichücbes Herbar- und Alcoholinalerial, init zahlreiclieu in loco von

mir gemachten Notizen, (zum grössten Teile aueh von mir schon bis ziir Spi cies

bestimnit) lür definilive Bearbeitung fèrtig zurück gelassen wurde.
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Khiisia-inoiiiitains gesaninielte IIimIlii-. Dir diiite mul let/.te Art

Dió'ti/liiint stel/are O. Kvntze '. ist vuu ( >. Ktzf. iii seiner Itevisio (jeii.

PI. I (1891) 233 ziierst lieseliriebeii worden auf (Trnnd iles von

ihm auf dem Dienggebirge in Mittei-.Iava (vergl. oben) gesamnielten

Materiales. Seitdeni sind in der Literatnr keine neue Distylium-Arten

beschrieben worden. Ancli sind rair au.s der Literatur keine anderen

als die oben angegebenen Fnndorte bekannt geworden. Die Verbreitung

ist kurz folgende :

1. D. indicum Benth. — Hiraalaya (Khasia-monntains).

2. D. nireinosum Sieb. & Zrcc. — Japan: China.

3. D. sh'lhive O. KiNTZE. — Java.

Die Abtrennung vou D. stfllan' begriiiidet (). Kintze ganz

riclitig folgenderweise :

,,Von D. racenw-funi und indicinu diirch jngendücli niolit kahie,

niciit lanzettliche, nielit gaiizrandige, dagegen nnterseits hervorragend

geaderte Blatter anffallend verschieden. In den Bliiten dagegen über-

einstimmend, nur sind die aiifgekochten Antheren oline Spitze (Con-

nectivfortsatz ?). Von D. ihdicuin ausserdeui durcli kleinere Blatter

verschieden. Dieselbeii scluippigen Sternhaare linden sich bei den zwei

anderen Arten ani (Tvnacinm". (O. Kintze I. e. 233).

Die Abtrennung von D. indicum Benth. wird von Cl.^rke fol-

genderweise begründet : „Tliis species appears near the tvpieal

D. roo'inosm». Sieb. & Zicc, but has larger leaves. not glabrous and

rauch larger fruits ; the ripe fruits in D. racemosum do not exceed

7, inch, long. D. /•ac^//iö.'>-Mm is a tree of 25 ft high". (Clarke l.c. 427).

Von D. indicum Benth. sah ich folgendes authentisehe Material

aus dem Kgl. Botan. Museen von Berlin (-Dahlem) und Kew:
Khasia hills (Griffith, Herbarium Benthamianum 1854. — Originai-

E.xemplar von Cl.\rke in HooK. Fl. Br. Ind. II. 427). Auf dem

Berliner aus Kew distribuierten Donblett-Specinien steht noch erwalint

,,Herl). GiiiFHTii n. 3377 : Birma and Malav Pensinsnla".

^3. Diagnose, systematische S t e 1 1 u n g u n d S y n o-

n y m i e der a u f J a \ a w a c h s e n d e n A rt.

Distylium stellare, t). Kintzk Revisio (tch. Pi. 1. (1891) 233.

Banm bis 45 ni. Iiocli : Stanun liis 150 cm. ini Durclim. : meist

nur 15—20 m. hocli mit ',—',, m. Stanimdurchmesser. Junge

Blatter. Blattstiele. Blütenstiinde, Kelchblatter, Fruchtknoten mit

schildförmig-sternartigen Haaren mehr oder weniger dicht bedeckt.

Blatter der frnctitizierenden Zweige 3—12X2—5 cm., elliptisch,
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oben ziigespitzt oder zienilicli stumpf, über fier Mitte ausge-

scliweift-gezahnt oder fast gaiizrandig, am Grimde abgeruiidet,

fast kahl werdemJ, lederig. nnterseits hervorragend iietzaderig.

Blaten in aohselstandigenden Traubeii. Kelchsegmente ungleich : gri'in.

Petala fehlend. Anrliereii selir gi'oss, oben stiimpf (ohne? Connec-

tivfortsatz), braun. Staiil)faden dick, kurz. Ovarium gelbbraiin, dicht-

filzig, mit 2 (Tritfehi. Kapsel iiolzig, aiissen dichtgelbbraiui-sternliaarig-

tilzig, innen kahl, oben bis iiber die Mitte aufspringend, 1—

2

samig, 12— 15 mm Inx-ii. Samen .spindelförmig-ellipsoidiscli, braun

glatt, 7 mm. lang nnd o mm. breit. Mallotus r a m p a n u-

latns. .1. .1. SmithI in k-ones Bogor. III (1907) tab. 209 : M a I 1 o-

tus s p e c. nova Boeri,.\ge msc. (1891) in Herb. Kds in Mus.

Lngd. Bal. et Mus. Botan. Hort. Bogor.: M a-I 1 o t u s s p e e. n.

314 V. in Kds. Plantknndig Woordenboek der boomen van Java in

Meded. Lands Plant XII. (1894).

Bei dem grossten von mir antMava gefundenen Exemplare, namlieh

bei einem am 12. IX. 1891 anf dem Nordhang des G. Slamat in

Mittel-.Tava, oberiialb Simpar, um 1400 m. ü. M., in immergri'inem

gemischten l'rwald, anf einem ziemlieli frnchtbaren, ans vulkani-

scliem Sand bestelienden Boden, von mir entdeekten erwaclisenen

Baum warde in loco tblgendes notiert:

Giptelhölie 45 m. and 150 cm. Stamm-Durclimesser in Braslliölie

(mit Hölienmesser nnd Messband gemessen). Stamm saulenförmig, nur

oben melir oder weniger gabelig verzwelgt. Baumkrone hocliange-

setzt, ziemlieli diclit. Rinde anssen gran, ohne besonderen Saft (ohne

Milchsafr, ohne Harz, nsw.). l^liitter oberseits dnnkelgriin, nnterseits

gew(ihnlichgrün. Eine grosse Anzahl hühnereigro.sse, orangegefarbte

Zweiggallen finden sich an diesem Baum und ebenfalls bei tast allei>

von mir dort beobachteten jungen und alten Biiumen. Blüten ge-

ruchlos, schmutzig-gelbbraun. An diesem Fundort ist der Baum sehr

hautig, wachst Jedoch nur zerstrent zwischen etwa 200 bis 300 andereu

Baumarten. (Kds msc 1891).

Sowohl aus dem Berliner, wie aus dem Kcw Herbar sah ich

von DidijUum atellare O. Kuntze tblgendes authentische Material

.)a\a; Dienggebirge, 2500 m. iï. M. (( »tto Kuntzk '. n. 5751. -- 13 m.

holler Banni: mit Blüten und Blattern, eiugesaminelt am J8 Aug.

1875). Ferner sah ich aus dem Berliner Herbar \on 1). .stellare

foigende Exemplare; West-.Iava, Preanger, Pengalengan {IVurburif!

n. 11287. — Gesammelt in .luli 1886). — West-.Iava, Preanger

Warhiirq! n. 3335. — Mit jungen Friichten und Blattern, einge-

sammelt in 1885). -- Mittel-Java, Dienggebirge, bei Kalipotra,
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angepflanzt ') [Win/mn/.' u. 4340. — ,Mit ivileii Friu-liteii mul lUjittern^

sowie iiiit Hlutt^alleii, jodocli olme Z\vei,f>,i>alleii, gesammelt in 1887).

Aiis (lom I, e i d e ii e r IJcic-iisliei-liar saii irli voii D. Sti'/Zatr die

niileii iialier beliaii(le'teii 8peciiiiiiia. Aiis dein Buiteiizorger Herbai-

iiatte idi hisiiei- voii DistijluDii stclinrf O. Kvxtzk bez. von Mallotus

campnn/i/d/iis. .1. ,1. Smitii. niir X'erfüiiung ülier das oben erwiiiinte

in Leiden liei>eiide Donblett des ini Jalire J891 von mii- anl' dein

Siainat .üosaminelten Herbarexemplars, jedcu-h iiatte icli liisiier noeli

keine Verfügiing' iilier die zalilreiciien, an anderen Standurten in

.Ia\a von dieser Art von inir gesain meiten, in Buitenzorg liegenden

( >rigiiial-Exeniplare niit <leii in loco dabei gemacliten Notizen.

§ 4. G e o g r a |) lii > r li e \ e r b r e i t i n g \" o ii D i s t y 1 i n lu

s t e 1 1 a r e O. K t. z e. — A n .s .s e r li a 1 b J a v a : nocli nieht bekannt.

Die anl' Vorkoininen aiisserlialb Java hindentenden gedrnckten Herbareti-

ketU'i! von Tf.i.ism ann iV m. \'kiksk n. 600 nnd 608 (909/70) des Leidener

Ilerbars lialie idi fiir iiiclil /.iiverlassig, denn auf einem vcnnntlicli znder-

selben Kinsaniinhingsininiincr geliörenden Bogen 11. L. H. n. 386

(904 1 2(1) war dort von MiyiEi. eigenhandig .A/r^/als verinntlielier Fnnd-

ort angegeben worden, obwolil anf der beigeklebten, gedrncklen, alten

Etiketle von Tei.ism. lK: de Ykiese die .Molnkken als Fnndort erwahnt

sind. Ks stelit namliel) auf der gedrnckten Leidener Etikette ; .,/ierb.

tthn'ris il) iiisuhis MithiccuiKis"

.

§ 5. (ir e o g r. \" e r b r e i t ii n g, S i a n d o r t, n s w. a n f .1 a va:

W e s I- nnd :\J i t t e l-.I a v a von J( 100 ^3000 in. ii. M. : vorzng.s-

weise in Mitlcl-.lava von 1400— 2500 m. ii. M.: dort in iinmergrünein,

heterogenem. scliattigeni L'rwald anf frnchtbareni. iinmerfenchtein

vulkaniscliein Boden niclit seltcu, Jedocli nnr zersirent waclisend.

Diese Ai1 isf \oii inir in sehr zahlreiclien Exemplaren an zahl-

reiclien Standoricu (in .la\a' gesaniincli nnd beobachtet worden. Die

betrelfenden Oiiginal-Specinnna niii nieinen in loco gemachten Stan-

dorls-Notizen liegen jetzl iiocli ini Bnitenzorger Herbar und stelieu

niir dalier angenblicklicii (liier in loeiden) niclit znr Verfiignng.

üetaillirte Fnndort-Aiigaben, sowie cine Anfzalilnng ineiner betref-

fendeii Herliarniinimcrn kaïin icli deslialb jeizt nicht geben, sondern

icli ninsste niich begnngen die iiorizoiitale nnd verticale Verbreitniig

nnr in gro.ssen Zügeii oben anzndenlen. Meine Exeiuplare wiirden

fasl alk' zwischen den Jaliren 1888 und 1903 gesammelt. Dieersten

blühenden und frnchtenden z. T. dnicli Slougelgallen bescliadigten

Specimina saninielte icli anf ilem Nordliang des G. Slainat in Res.

') Die Art winl seit vielen Jnliren dort aul' dem Dieng und auch auf anderen mitteljava-

nischeii liolieii Heigen voni FoistwPï:en l)ci der kiinstlichen Neubewaldung kalilcr Berg-

bange mit g\ilein Erfulg benutzt, z. B. auch auldera Sendoro uud Sumbing. — S. H. K.
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Tegal-Pekalongan oherlialli Sini|iar zwisclieii 1000 mid 1400 m. ii. M.

O. KuNTZE lieselireil)! >oim'n Fuiidoi-t I). .sti'llarc fi)l^endei-\veise

:

,,aut' deui Diëiiy:-(4eliiiue in .Mnici-.lava . aiifdem liöolisleii Punkt ') des

Gebirges. wo die Büniiie liald aiisuerottet sein werilen". (KintzeI.c. 233).

Von iiiir ist tliese Haiiiiis|iL'ries dor! ancli iii fjrrtssei'er Anzaid voii

IndividiieJi beobaclitcl worden. Da^ .Material \ nii Kintzk t'eldt iiii

Leidener Herbar. Duri >ali ieli Jeducli ausser den unten eiwaluiteii

von Tkij-sm &• DE Vriesk. Wmtz. (i. l'iiLiajan in .Mittel-Java), Korth.\ls

(Javar) und Jimjhi hn .la\a. oliiie ii;ilieien ."^tanddrl aucli noch

folgeiide Speciniina ; \Vest-.la\a. Pen^alonüan. nni 1(500 ni. ii. .M.

(leg. J 11 11 g h II 11 n '. ; Plan', .bini^ii. ined. n. ül und lOo in Herb.

Liigd. Bat.).

$ tl. X o ni e n e I a I II r n n il S y s t e m a I i s e li e Steil u ii g
der A r t.

Von deiii olteii in ^ ;^ erwalmteii. \on inii- aiii 12. I.\. IS'.U ani'

dem Slamat gesaiiiiiielten, iin Bniteiizorger Herbar liegendeii Origiiial-

Herbar5>|jeeiiuen faud icli ini Leidener Reiclislierbar ein dort bei

den Ei/iihurbiaceae als Mallotna spec. nova (Boerlage) liegeiides

Doublett-Fragment, welches dort registiert worden war als Herb.

Lugd. Bat. 11. 381 ;904'1()5). Dasselbe war nicht iiiir verselien

init einer von niir geschriebenen. in loco ;12. IX. 1891: geniacli-

teii Notiz iiber den Fnndort, die Höhe. n. s. w., sondern anch

mit einer von Boerlage eigenhandig ge.sohriebenen kurzen, in liollan-

djsclier Spraehe gemacliten .Speciesdiagnose mit der Bemerknng :

„JyuijhorhüiCf'ni', .}fti//otu--t .v/<. norn" . Dieses Fragment war sofort

nach der Einsammlnng von niir nach Leiden an Boereage geschickt

worden, wei! die BestiiTuiiiing der (Tattniig nnd der Ivxmilie dieser

interessanten, jedocli relativ .selten bliiheiideii Baiinispecies niirgiusse

Schw-ierigkeiten niaidite. Icli schi(d<te das erwalinte Fragment als

Euphorbiaceae (Aijo)-om/ 't 'r, schriel) jedoeh an Boerlage bei der

Sendiing, dass die Charactere von Aporosa nicht geniigend stiminteu.

aber dass ich die Stellnng innerhalb der Familie der Euphor/jiaceae

sehr w-ahrscheinlich tande. Anch Boerlage stellle also die Art in

diese F'amilie. Anch Miqiel iiat. wie mir einige nicht jniblizierten,

von ihni aiif Etiketten von Leidener Herbare.\emplaren dieser Art

gestellten Bemerknngen gezeigt haben, anch schoii Schwierigkeiten

geliabt die Pflanze in die richtige (Tattiinu- nnd Familie unterzn-

iiringen. Üenn von drei Exemplaren hal .Miqiel zwei Bogen etiket-

tiert als 'r Euplioihliicedi', ohne weitere Bestimmung und auf dem
dritten Bogen liat er folgendes notiert : ,,Cornaceae ? Genus incertvin.

1) Nainiich, wie riie von mir geseheiie Original-Etikpflp von Ott<> ^Cintze angibt,

2500 m. ü. M.
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— Planta ejccresci'nt'n'f morhosi'i iiti in Ceralostachi/s /',!., quo est

y^i/.s.-iae specie-f".

Unabhangig voii diesen, zwisclieii den .lalireii 1860 umi 1870 \ on

MiQiEL aiisgeführten Bestimmungen stellte icli, wie sol)Oii oben aiige-

geben war, die Art anno 1891 in die Familie der Eu p li or bi aeeae
in die Nalie der Gattnng A p o r o s a, wahrend Boeri.agk sie J891

aucii in diese Familie, und zwar in die Gattnng M a 1 1 o t u s stellte

faber nicht piiblizierte). Ohne Zweifel ancli nnabliiingig von diesen

vorliintigen Heslimmnngen wnrde im Jalire 1891 von Otto Kintze

in seiner Kevifio gen. pi. I. 233 der \on ilini ant' dem Diëng (sieli

oben) gesannnellcn Baiimart ein Platz als nene Species imierhalb

dei zii der Familie der H a ni a ni e 1 i d a c e a e geliörenden Gattnng

D i s t y 1 i u m (sieli oben) angewiesen. Im Jalire 1907 wnrde dieselbe

Art von Herrn Smith nnter Benntznng der von Buerla(;k geniachten

Bestimmnng als nene Art (sielie oben) der p] n p li o r bi a c e e n-

Gattnng M a 1 1 o t n s, namlich als M. c a m p a n u 1 a t n s J. J.

Smith nova spec. (in Icones Bogor. III (1907) tab. 209) beschrieben

nnd abgebildet. Aus der zitierten Pnblikation von Herrn J. J. Smith

geht hervor, dass man in Bnitenzorg damals 1907) die von Otto

Ki'NTZE im Jahre 1891 jjublizierle, sehr gnte Speciesdiagnose dieser

Art, niimlicli Distylinm stellare O. Kuxtze l.c. 233 übersehen

hat, wie') auch frnlier bei dei- in 1895 ansgegebenen Bearbeitnng der

H a m a m e 1 i d ac e a e fnr die Koord. lV Valeton Bijdrage
Boomsoorten Java II. o. 202 von meinem Collaborateur

Herrn Dr. Th. Valeton und mir die erwiilinte, in 1891 von Otto Kintze

publizierte Speciesbeschreibung übersehen worden war. Indessen kann

ich anfGrnnd meiner vergleichenden Untersnchnng der Leidener, Berliner

und Kew-Originalspecimina mit Sicherheit erklaren, dass die erwahnte

von Herni J. .1. Smith als neue Art der E u p h o r b i a e e a e im

Jahre 1907 beschriebene und die von O. Klxtze in 1891 als neue

Art der H a ni a m e 1 i d a c e a e beschi-iebene javanische Waldbaum-

species volkommen identisch sind.

Wenn nun mit diesem befriedigenden Resultate die Nomenclatnrfrage

der Art als erledigt betrachtet werden dart', bleibt indessen die Frage

der systematischen Stellung der Gattung D i s t y 1 i u m zweifellos

wert naher untersucht zu werden. Deun aus den oben zitierten

Angaben geht hervor, dass unabliangige Forsehungen von Miqiel

O. Kuxtze, usw. das eine mal die Pflanze in die Familie der En phor-

b i a c e a e, das zweite mal in die Familie der Cornaceae, und

1) Herr Dr. H. Hallier liaile neulich die Giite mich auf die obenzitierte Kuntze"-

sche Speciesbeschreibung von 189J und das Uebersehen derselben in Koord. \:

Valktü.n Bijdrage Booms. Java aufinerksam zu machcn.
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(las ilrilte iiial iii die Familie der H a m a iii e 1 idaceae verwiesen

habeii. Für die Erledigiuift- dieser interessaiiten, aber scliwieiigen Frage

ware jedocli eine raonogi'apliische, detaillierte Bearbeitiuig der ganzen

Gattung I) i s t _v 1 i u m Sieb. & Zucc. erwünsciit. leh will hier nur

auf die erwalinten Controversen hinweisen und nur hervorheben,

dass niir die Stellung innerlialb der H a m a m e 1 i d a c e a e gut

sclieint, aber dass die Verwantschaft von D i s t j 1 i ii m mit einigen

Gatiungen der Euphorbiaceae so gross ist, dass Distylium viel-

leiclit als weiteres Uebergangglied ') von den H a m a ni e 1 i d a c e a e

zn den Euphorbiaceae aufge-fasst werden darf.

§ 7. C e b e r Z w e i g g a 1 1 e n bei D. s t e 1 1 a r e.

Auf der Etikette von eineni der erwalinten Leidener Exeraplare tand

icli von der Hand von Herrn Dr. H. Hallier folgende Benierkung

(niso. J909) : .,Di.s'fi/Ihüi) stel/nre Kintze ? mit ahnlichen Zweiggallen,

wie Dldiiliu)!) ntceinosvin (Sikbold, F1. Japon. 1. Taf. 94)". Die Rich-

tigkeit dieser Beobachtung kann ieh besttitigen. Indessen moge fol-

gendes noch hinzugefügt werden. Das Vorkommen der diirch ein Insect

verursachten Zweiggallen ist von mir bei dieser Art in den verschie-

densten Teilen des oben erwiihnten Gebietes von Java beobachtet

worden. Bisweilen erreichen die Gallen eine Grosse von 10 X *' cm.,

meist sind sie eiförmig oder ellipsoidisch, seltener dünn-horn-

förmig-gekrümmt, 7 X ^-^ cm. Meist sind sie in sicco hellbraun

oder grau, lebend blassorange gefarbt und ziemlich dünnwandig,

innen ganz hohl.

MiQUEL liat, wie oben angedeutet wurde, in einer, im Leidener

Herbar von mir gefundenen Notiz, schon auf die Aelinlichkeit aiifinerk-

sam gemacht, welche besteht zwischen den bisweilen dunnen, hornfor-

migen Gallen wie bei H., I-. B. n. 386 (904/120) von horb. Teijsmann

& DE Vriese und ahnlichen anf Java vorkommenden Gallenbildungen

bei der zu Nyssn Linn. gehörenden Ceratostdc/u/s arhoreu Blume,

niimlich \'on Nyssa sessilijiorn Hook.

Herrn Dr. H. Hallier, der die Freundlichkeit liatte mir die

obenerwahnten von ihm für Distylium stel/are O. Kintze bestimmten

Leidener Specimina von Teijsmasn & de Vbiese, Korthals, usw. zu

zeigen, sage ieh an diesei- Stelle dafiir meinen herzlichsten Dank.

FCir die gütige leihweise Ueberlassung bez. Zusendung von Unter-

suchungsmaterial sei es mir gestattet der Directiou der Reichs-

herbarien in D a h 1 e m-B e r 1 i n, K e w, und Leiden meinen ver-

bindlichsten Dank auszusprechen. Leiden, 8 April 1909.

1) Vergl. H. Halliek iii Beih. Bot. Centralbl. XIV (1903) ^47 ; Bot. Mag. Tokyo
XVIII (1!I04) 5". -G'.):riLGER in Engler und Prantl Nal. Pflzf. Nachlr. (1908) 142.

62
Verslagen der Aideeling Natuurk. Dl. XVil. A". 1908/9.
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Natuurkunde. — De Heer Lohkntz biedt eeiie itiededeeliiia aan van

den Heer J. .1. van Laar: ,Jc'ts over den vK.sleii /orstmi.d." \\.

(Mede aangeboden tloor den Heer Schreinemakers).

/). In de voorgaande ^'crllandelin!^• ') werd voorde dissoeialie der

dnhbelmoleculen van een willekeurige stof gevonden de uitdrukking

(zie p. 833):

Met

RT c q,l
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wanneer wij iil. aaiiiiemeii dat hij liet kritische ^llull de dissociatie

der diibbelmoieculeii zoover gevorderd is, dat men praktisch mag
aaiineiiieii dat alle moleculen enkelvoudig geworden zijn. ') Daar a

en h, evenals alle bovenstaande grootheden, óp duhbelmoleculaire

hoeveelheden betrekking hebben, zoo moet 2/? 71- geschreven worden,

daar bij i?= 1 de factor i -(- /i (in (1 -(- i^) ^^?') i" 2 overgaat.

Wij vinden derhalve met R =: 2 (Gr. Kal.) en h = 2/), =z 7,

:

2700 1 2700
4?; — —X

27

of

"^^'^-27^
V,

' ^''"27^
V,

T,, — 40U (abmluut)
; />, = 400.

Maar zooals wij op blz. 838 van onze vooi'gaande Verhandeling

zagen, zijn /ir en ",,. n.i uitgedrukt in kalorische maat, daar R in

Gr. kal. is iiitgcilridvt. Ten einde derhalve deze grootheden in ergs

uit te drukken, d.w.z. p en "V: in dynen per cM', zoo moeten de

gevonden vvaartlen \an /> en "/,.; nog vermenigvuldigd worden met

41,74X10"; of met 4J,20, wanneer men /; en "/„-. in atmospheren

nitdrukt.

Daar nu een kritische druk van 400x41,2 = 16480 atm. wel

wat al te hoog is voor een gewone stof, zoo kunnen wij zonder

eenige verandering in onze voorgaande en volgende berekeningen

eenigszins behoorlijker drukwaarden verkrijgen door, met behoud van

alle energiewaarden, alle drukwaarden bv. 100-maal kleiner en alle

volumewaarden 100-maal grooter te denken. In plaats van /<j = IcM',

26, = Vj cM\ — Lb = 7, cM' denke men zich derhalve slechts

^i^lOOciVI", enz. Voor (t moet in dit geval 270000 in plaats van

2700 worden genomen, want dan wordt de drukwaarde "/,.-. 100-maal

kleiner als vroeger, lerwijl de enérgiewaarde «/,,. hetzelfde blijft.

Nu gaat voor de lage temperatuur 7"=9 (absoluut), waardoor

9
(9 = -—- wordt (zie bl. 837), (3'-) over in

tr 27 -"^.v— = -- e 9 .

of

1-ii' 2 <p'

—— = — 7(3,077 7 0,4343 y — top'" tf. . . . (a)
1

—

iï'

1) Anders zullen de kritische gegevens bepaald zijn door de vergelijkingen (15),

(16) er. (17), in de Aicli. Teyler (lij T. 1
1 , Tioisi.'me parlie, p. ^30— :i31 (1909)

door niij algcleld.

62*
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r=9.
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r '), (If (Inik /) eoi-st ^nel arnciMiil \;iii x tot — 3840, wanneer <p

afneemt \;ui x tot 1(S(>. J)aar nl. /' lnerl)ij naf^eiioeji- koiistanl = '/•:

lilijt't [J lilijl't praktiseli =:J;, zou zal ook "/„; nagenoeg niet ver-

anderen, zoodat de gelieele afnanio van p praktiscli door de afname

A'an (p, d.w.z. door de toename van de geringe waarde van r—b

[tenge\olge der (geringe) toename van v] wordt veroorzaakt. Maar

in de nabijlieid van hel niiiiinnini /i" zal ,? snel beginnen te veranderen,

om van 1 tot ongeveer O in de iiabijlieid van hel maximnni J) af

te nemen, waardoor de waarde van v even snel zal toenemen van

V^ tot 1, zoodat «/„i van 10800 lot 2700 afneemt. Tengevolge nu

van die snelle afname van ",.2, terwijl <ƒ weinig verandert (bij 7'^ 9

van 186 tot 173)"), zal p tnssclien E en B (zie de Plaat in het

voorgaande stnk) snel stijgsn. Tusschen D en 6' hebben wij weer

het zelfde als tusschen ^j = oo en het pnnt E: /J en v blijven nl.

nagenoeg onveranderd (resp. r= O en i), zoodat nn bij afnemende (p

de waarde van "/,,2 weer weinig verandert en /> alleen zal afnemen

door de afname van <f (van 173 tot 8) i d.w.z. dooi' de toename van

de geringe waarde van r— /> tenge\'olge der (geringe) toename \'an v.

Tusschen C en B zal, zooals wij weten, de toename van v—b minder

sterk zijn dan de afname \'an "/,."- tengevolge der sterke toename

van V, zoodat p stijgt; terwijl voorbij B de verdere afname van

1) hnmers uit v = ?/,—(— Ab)( ji | volgt

:

V f J

- — = {-Af>)(-^+(l-~-)f
d(p \ (f- V '/V ^f

Verder vindt men uit :; —=:A— door loganthmisctie aiJ'erentiatie:
1— 8- <p

d(f 2 \ (f

zoodat voor — gevonden wordt

:

d(p

-5ï = <-^"(7^+ 2 ('-,7

hetgeen altijd positief is.

-) In de voorgaande Verhandeling is op p. 844 (zie ook bl. 830 bovenaan)

abusievelyk de lijdelijke afname van v—b hier als de oorzaak aangegeven. Wel

neemt de geringe waarde van f^b tusschen E en D, waar zoowel r en b snel

toenemen, af — maar 1 + P neemt in nagenoeg gelijke mate af, zoodat de breuk

, = ^-r slechts weinig verandert. Het is dan ook uitsluitend de snelle afname
v—b —Ah ^

van "/,- , welke de toename van den druk tussclien E en D veroorzaakt.
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r— fi ut \;iii /• liet wint, diiar " ,j alisdaii tegeiio\er — verwaailuosd
V

kan worden.

Wij merken nog op, dat in I (p. R42—843) werd ge\'uiiden in

1

liet minimum E de waarde i^ ^ J — - , wat met een waarde
600

van <f iets grooter dan 186 eorrespondeert. In het punt D werd

,} z=: 0,0267 gevonden, waarbij een waarde \an <; slechts weinig

grooter dan 173 behoort. Daar in de punten 6' en ü de waarden van

/• resp. 1,063 en 298 gevonden werden, zoo zijn de bijbehoorende

waarden van <f resp. iets kleiner dan 8 en iets groolei- dan 0,0017.

8. Een behxngrijke vraag doet zich hierbij voor. Naar welke grens-

waarden zullen deze maxima en minima convergeeren, wanneer T
tot O nadert 'r

Ofseliooi) ld. de mogelijkheid beslaat, dat bij uiterst lage tempera-

turen factoren in het spel komen, waarmede in de ontwikkelde

vergelijkingen nog geen rekening is gehouden, zoo komt het mij toch

niet zonder belang \oor, na te gaan wat uit die vergelijkingen voor

het grensgeval 7'= O volgt.

In de betrekking (3), nl.

l-i?' ^
1

zal bij waarden van y > ^ , tengevolge der sterke toename van den
o'

exponentieelen factor, /i spoedig tot 1 naderen ; terwijl bij waarden
1

van 'f <i ^, waarbij de exponent negatief wordt, ^ snel tot O zal
o'

naderen.

De sterke verandering van (i van 1 tot O tusschen E en B, waar-

door het minimum bij E en het maximum bij D bepaald worden,

heeft dus plaats bij waarden \'an </ welke in de nabijheid van - liggen.

I 1600
Bij 7=9 is - =—— ::= 178, en nu vonden wij inderdaad

ipj^^z ISö en (px)=173. Daar nu volgens («)

1 ^ (i> +«/.') (-A6) - g,

is, zoo zal blijkbaar bij T— O, (fE= <pd = oc zijn, en bepaald worden
1

door m =: , zoodat men heeft ;
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(^'=«) ^'E,V=Jh-? ••••••
(8)

1

Immers, de exponent <f
— - zal thans ten gevolge van 7^=0

u

voor [p -\- "/v^) (— Aè) > q„ de waarde + x (i:f= i) en voor id. <; q„

de waarde — oo (|3^ 0) hebben. Alleen wanneer {p -\- n/1,2)
(— hh)= q„

is, zal [i een waarde knnnen hebben tnsschen 1 en O (het stuk ED),

1 O
wijl alsdan de exponent <f

—
Tj

de onbepaalde waarde - aanneemt.

In ons voorbeeld, waar (^^ = 3200, — Ah^^/„, « = 2700, zal

dus ni E, waar v = 2b„ = V, is, gevonden worden

:

(2' = 0) pj,- r= 6400 — 10800 = — 4400,

terwijl in D, waar 11 = 6, = 1 is, wordt gevonden :

(ï' = 0) p£, = 6400 - 270
' = 3700.

Dit zijn alzoo de grenswaarden, waartoe de druk ui E en D
nadert, wanneer 7 tot O nadert. Bij 2'r=9 waren deze waarden

resp. — 3840 en + 3470.

Het feit nu, dat de eene waarde negat'wf uitvalt, de andere

positief, zoodat een positieve coëxistentiedruk mogelijk is, wordt

daardoor bepaald, dat ergens tnsschen D en E p = O kan worden,

a a
m.a. w. dat q„ inligt tnsschen ^{— Aè) en — (

—

hh). In ons
v*^ 2/ 1

voorbeeld is dit het geval, daar 3200 < 5400 en > 1350 is.

a
Is g'o ^ -— (

—

^'J)j dat zou dus bij ons zijn <^ 1350, dan is ook
''1

Pd negdtief, en een coëxistentie vloeibaar-vast zou dan alleen bij

negatieve drukken mogelijk zijn — m. a. w. er zou in dat geval

geen vaste toestand optreden.

a
Is evenwel q, >—- (— Lb), d. i. bij ons > 5400, dan zijn Pe en

26,'

Pd beide positief, en er is dan een vaste toestand bij hoogere

drukken (ook in het tripelpunt) mogelijk.

Wij hebben in het bovenstaande stilzwijgend ondersteld dat Lb
negatief is, dus — A6 positief. Is evenwel Aè positief, welk geval

wij later nog afzonderlijk zullen behandelen, dan gaat volgens (2)

en {(() de factor - in het tweede lid van (3) over in — (wanneer
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14- 'i

niPii alsdan iil. A/> = (i stell'j, en ilan zal ,i /nnder mininmni
r-h

toenemen van O tot J. wanneer r van b^ tot x toeneemt.

Nn is het ecliter mogelijk dat in dit geval j? reeds tusschen b^

en '2f)„ zoo snel toeneemt, dat ook hier een h(5hoorlijk gelegen

maximum hij D en een niiiiiiinuii hij E ontstaat. Dit zal hlijkens (3)

• of (3") natuurlijk alleen dan het geval zijn, wanneer de temperatuur

bove7i een zekere waarde (in de nabijheid der tripelpuntstemperatuur)

komt, evenals hij Zi/> negatief de temperatuur daartoe henede?! een

zekere w aarde moest dalen. (Zie ook Fig. 4 xan de plaat in de voor-

gaande Vei handeling, in welke figuur de lijn SM alsdan naar /v'c/(?.s-

zal verloopen).

Maar zooals gezegd, op deze verhoudingen — vooral met betrek-

king tot de ligging \an het tripelpunt en den loop der lijn SM —
zoowel in het geval AA positief als in het geval Ab negatief, zullen

wij in een volgende Verhandeling nog uitvoerig moeten terugkomen.

Gaan wij nu nog even de grenswaarden na van het minimum bij

C en het maximum bij B, wanneer T tot O nadert. Daar voorbij

D de verandering van ji (\'an 1 tot 0) afgeloopeii is, wanneer 7'=: O,

dp
, , ,

.
JiT a

ZOO zal — kunnen gexondeii worden uit n =z , gevende
dv V— èj V-

dp 2a RT— = -r ;— . Dit is dus o, waimeer
dv r' ('--h^?

{y—b,y_RT

zoodat bij 7^=: O alsdan óf r^h^ of r = oo is.

ITv
Substitueert men ir — Aj' := —— in de vergelijking voor p, zoo

ontstaat

:

hetgeen bij T= O, r = 6j tot

RT

(^ = 0) P'=-jr^ (9)

voert. In ons voorbeeld derhalve tot — 2700. (Bij T =: 9 vonden wij

— 2100;. De waarde van </; = —'— (— Aij is alsdan = oc. (Bij

T=d was <fc=^S, zoodat (p,- anei toeneemt, wanneer 7' tot O nadeit,
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lil r=y:. dan i^ /» lilijkliani- =0. < )()U (f
is dan :=().''

(iraliscli \voi-(ll de isuIIkmmii 7'^ O luuigednid door di' iti'IiH' /• A',

d. w. z. de \ertikale as /= 2/v.,(,?= J): de kniiiiiue lijn A'/A waar-

langs jJ verandert van 1 lot O. de rechte JJC, d. \v. z. de vertikale

as 7-:=A, 0J = O); en ten slotte de horizontale rechte CI>. die eerst

bij V = 00 de horizontale as ji = I) ontmoet.

De richting der kronnne lijn ED \v(irdl uit de algemeene

ver"-eUjking (,7) van Deel 1 hl. S42) gevonden, door (zie hoven^

y = 00 te stellen. (' — /' is dus bij de verandering van t^ = 1

(? = () aanhoudenil =0, derhalve r — h). Men verkrijgt dan;

dp _la (1 + '^)RT 1

of daar ( - bf^ = (1 + {i)' (~ ^ ''l'''
=

dp 2a •2RT

dv^ ,-'~
'^{i -?'){- txhy'

Voor 7'= O heeft men dus langs El):

dp __ -la

di-^T''

derhalxe

^,//A _ 2a /d/A. _ 2rt_

Daar nu (zie boven)

.
{i—b,y _ RT

i| Is bij lage temperatuur f5
= U m C en B, dan volgt uit -,— ——

benaderd

:

V-^^ =l/^ '
'^ = T-

Bij r = 9 dus met onze waarden (-,.= 1+ l/ 300
"^ ^''^'^ *^" r^ = 300.

nen:Voor lp vindt men:

1

Alzoo voor r= 9 bij onze stof c, ,
= Vü ' 252 = 7,9 ; f^ ~ ^^^

= 0,0ül7.

En voor p kan men schi-ijven:

, /Aal a _rr T' __'r

gevende bij T= 9 : ^J ^.
= 290 - 2400 = 21 10 ; p^ = 0,03.

Al deze waarden stemmen volkomen met de in de label gevondene overeen.
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a a
I'

1)
'~

l'lC — {2l7j'~ 1,^'"

zuo zal de kromme /J/) liij /v' steilei' stijgen diui de vcrbiiidiiigy-

rec'hte ED, en l)ij /) minder s(eii.

Aangezien volgens de vergelijking (8) de grensdrukken p en j)

bij 7'=() tot ('indiiji' waarden naderen, zoo zal ook de coi'xistentie-

druk vast— \loeil)aar, die in elk gc\al Ins.selien ji en p moet

inliggen, een i'iiiiih/c waaide bij '/'=;() bezitten, zoodal in Fig. 4

der plaat van Deel 1 de lijn SM in gee]i geval tot in het oneindige

kan stijgen, zooals men vroeger wel daelit, nuxar hij 7'^=r ü een zeer

bepaalde (positieve of negatieve) drnkvvaarde zal aangeven.

Bij Iwogen druk zal men derhalve immer, al is de temperatunr ook

nog zoo laag, door den vasten toestand heen den vloeibavai toestand

moeten bereiken, wanneer tlJi iwyatlef is. En evenzoo den vasten

toestand door den \l()eil)aren heen, wanneer bij JL// positief {SM
verloop! dan naar iwclils) de leniperatunr boven de tripelpunts-

temperatunr komt.

Maar hierop komen wij ispoedig nog in bijzomierlieden terug. Alleen

knnnen wij aan het l)ovcnstaande nog het volgende toevoegen.

Daar bij 7'= O overal tusschen E en D /> = —— • — is (zie

boven), zoo \in<len wij blijkbaar den coë-xistentiedruk vast-vloeibaar

gevende

(r = o) ;,„ =^^^ (10)

Hierin is l\ het volnme der vaste phase (= 6,) en v„ dat der

vloeibare phase {:=2h.,), terwijl v^-—v.,=: —Ab is. Met onze waarden

wordt dit dus p„ = 6400 — 5400 = 1000, alzoo een positieve druk.

Het verloop van /? langs de kromme DE kan worden gevonden uit

v — b = b, — ii(— Ai),

waaruit

^1—»
(^^") '^ = ±a7<'

^^^^

loopende van 1 bij v = 2h, tot O bij v r= b^.

De waarde van «„ op de ideale isotherm ED, correspondeei-ende
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met (leii t'oëxiyteiitie(1ruk i)„, wordt iie\oiiden uit p = — ,

gevende

:

?0 « _ ?0 ^
—Ab t',»2 — A6 v/

derhalve

"o = y'^\>\-

Wat de richting betreft der y;,J'-lijn SAJ bij T^O, zoo kan deze

worden bepaaki uit de bekende betrekking

dp _ ai:

dT^TAV'
Hierin is AE=Eci — E^ust Omdat nu in het algemeen

V

is, m. a. w. (daar - (^)„ + 2 (e,)„ = q, en (/i^ 2^-, = y«):

zoo zal men hebben (de index 2 heeft lietrekking op de x'loeibare

phase)

:

AE = (;?,-/:?,) (<?„+ 7i^ï') -
r^^-

-
J' )

+ P ('.-i',) •

Hierin is ??, — v^ =^ A V, derhalve wordt algemeen :

AE = (|J,-|3.) {q,+ Y^T) + fp + -'M AF.. . . (12)

Pm T= O is nu ,, = u„ = — °- -—
, A 1^ = 2/>, — h, = Aé,

J II" —Ab i'jC,

zoodat alleen overblijf! :

(ï'=:0) AE—yRT (12")

Wij verkrijgen dus ten slotte bij jf'=():

fdp\ vRT yR

Ook deze grenswaarde is dei'halve eindig, zoodat bij T'= O de

lijn SM bij een eindigen druk onder een eindigen hoek de vertikale

fdp\ 'è

^
as r -s- O ontmoet. Met onze waarden wordt ---=—-— = — o.

Uit (10) volgt dal n» sleohts dan positiet iS) wanneer />„
"> — (— A?/).

Is '_/(,
nog juisi gelijk aan deze waarde, dan is p^^O; en is y^ ge-
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ringer dan die waarde, dan zon p„ negatief worden, hetgeen onmo-

gelijk is. In ons voorbeeld is de bedoelde grenswaarde = 2700.

Het spreekt van zelf dal luerbij Ab altijd negatief moet zijn.

Want anders loopt de lijn S^f niet naar links, maar naar rechts,

en heeft men beneden de tri|ielpuntstemperatuur geen coëxistentie

vast—vloeibaar, wel bij hdogcre temperaturen.

9. Er is naar aanleiding van de voorgaande beschouwingen wel eens

gevraagd, waarom de nieuwe phase, waarvan het bestaan — tengevolge

der hernieuwde ombuiging der isothermen in de nabijheid vanv= 6

bij aanname van associatie, unnneer Ah van nul verschilt— oniveer-

spreekhaai- is, juist eene vaste phase zal zijn. Kan het niet een

tweede vloeibare phase zijn, zoodat een ,,lengteplooi" met correspon-

deerende ontmenging optreedt?

Hierop antwoorden wij, dat een eigenlijke lengteplooi alleen mogelijk

is bij een mengsel van twee verschillende stotfen die niet met elkaar

in inwendig evenwicht staan, zooals bv. bij phenol en water. Want
dan is er bv. voor een reeks temperaturen ,,driephasenevenwicht"

(^vioeistof I, vloeistof II, damp) mogelijk. Immers, duiden wij deze

drie phasen aan door A, B en 6', dan hebben wij bij driephasen-

evenwicht (ii^)a = (m,)6 = (f*i)c ; (f*o)a = Ui.h = (f^Jc , d. w. z. 4 onaf-

hankelijke betrekkingen tussciien de 5 grootheden p, T, ,f„ , xi, , x,.

,

zoodat bij elke loillekeuriy aangenomen ivaarde van Tde druk (danip-

dridc) /), benevens de drie samenstellingen ,i'„ , xt, en x,. volkomen
bepaald zijn. Men weet dat hierbij de temperatuur, waarbij driephasen-

evenwichl mogelijk is, loopt van af de laagste temperaturen tot aan

de zoogenaamde kritische mengtempeiatuur, waar twee phasen identiek

worden.

Anders is het evenwel in ons geval. Ten gevolge van het interne

evenioicht lusschen de beide soorten moleculen (enkelvoudige en

complexe) hebben wij in den zin der phasenleer niet met twee stoffen

te doen, maar slechts met één stof, waarvan de inwendige mole-
culairtoestand ten gevolge van het associatie-evenwicht geheel bepaald

is. Hier is slechts driephasenevenwicht mogelijk bij ééne temperatuur
(het z.g. ,,tripelpunt") — geiieel overeenkomstig het gewone schema
bij een enkelvoudige stof. (zie Fig. 4 van de Plaat van Deel I van
dit stuk). Want thans heeft men bij driephasenevenwicht de betrek-

kingen (f<,)«
-= (fiji = ((»,), tusschen de moleculaire potentialen van

den 1^"^^" component (bv. de complexe moleculen), maar tevens in

elk der phasen f<i = fi.^, de evenwichlsbetrekking tusschen de beide

soorten moleculen. Dan is natuurlijk vanzelf ook voor den 2'^'<^^» com-
poncnl ((!,)„ = (fi,)/, = (fi,), vervuld. Er zijn hier dus 5 onafhankelijke
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betrekkingen, (nl. ilc twee l)eli'ekkiiigen (;i,)„ :=^ (;»,)/, = (in,),- en de

drie betrekkingen (ff,)« = (;*,,)„ , (n^)l, = (n.,)i, , (fijK- =: (!t„)c) ln«sclien de

ö grootlieden p, T, ,?„ . ,^4 en ,•/, , zoodat bij drie[)liaseneven\vielit

iieeii enkele vr;jlu''ul meer overblijft, en dus beluilve de drie dissociatie-

graden (i„
, ^io en ,:?,. ook de (danipdrnk) ej) de teniperatnur volko-

men bepaald zijn.

Het door ons bestudeerde \ erschijnsel komt alzoo geheel overeen

met liet optreden van een tripelpiuit bij een enkelvoudi(./e stof, bij eén

bi'piuddc temperatuur, en lieeft niets te maken met het optreden van

een lengteplooi bij een binair mengsel, waarbij driephasenevenwicht

bij een reeks temperaturen mogelijk is. Van eigenlijke z.g. ontmenging

is dus geen sprake. Hij een binair mengsel kan men de samenstelling

x inillekeiiru/ veranderen ; bij een enkelvoudige stof met inwendig

evenwicht heeft men het ju'et in zijne maeht ji willekeurig te ver-

anderen. Bij een gewoon binair mengsel treden bij de ontmenging

(tengevolge van veranderingen der waarden van .v of 7') twee ver-

schillende phasen op, die in samenstelling etc. rerschUleii van de oor-

spronkelijke homogene phase ; bij een enkelvoudige phase met inwendig

evenwicht treedt eenvoudig //y?(/.s'/ de oorspronkelijke phase een nieuwe

phase O]), bv. een vaste naast een vloeibare, en wel alleen bij ver-

andering der temperatuur (of van den druk). En die twee phasen

kunnen slechts coëxisteeren bij het overgangspunt, niet bij een reeks

samenstellingen x der oorspronkelijk homogene j)hase, zooals bij de

gewone ontmenging. Zoodra de temperatuur (of de druk) slechts iets

verschilt van die van het ovei'gangspuut, renhrijnt onmiddellijk een

der twee phasen.

En hiermede meeuen wij \okloende het door sommigen ojigewoi-pen

,,lengteplooi-argument" te hebben weerlegd.

Een nieuwe (derde) phase dus, bij een enkelvoudige stof — en

die phase kan wel geen andere zijn dan de derde piiase, die wij bij

nagenoeg alle enkelvoudige stollen kennen : de raste. Deze kan

beneden de tripelpuntstemperatuur óf in evenwicht zijn met den

dam|) of mei de vloeistof (bij hooge drukken, als A/> negatief is)

;

alleen 'm het Iripelpunt met damp en vloeistof beide.

Maar waarom bezit de nieuwe phase de eigenschap[)en van den

„vasten" toestand ?

Wij vragen eerst : Waarom bezit de tweede phase, die bij de

gewone van dkk WA.-\i,s'sche toestandsvergelijking naast de gasvormige

kan ojjtreden, de eigenschappen van den ,,vloeibaren" toestand?

Omdat hare ilirhtheiil zooveel ijroofer is. En dan ruif volgen al de

eigenschappen die wij bij don xlociljaren toestand opmerken. Niel

aan de toestandsvergelijking zelf zijn die eigenschappen direct Ie
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onlleeiien: liet feit dei- j;rootei-e inwendige wrijvinii liw volg! alleen

uit den geringeren ouderlingen afstand der moleculen : het is niet

aan de toestandsvergelijkuig, die zeer eenvoudig blijft, te zien. Ook

de inwendige wrijving bij gassen is alleen op zeer ingewikkelde

wijze uit kinetische beschouwingen af te leiden, en is toch werkelijk

niet aan de zoo uiterst eenvoudige betrekking^?; =: /^T te ontleenen '.

En nu het antwoord op onze oorspronkelijke vraag. De „derde"

phase is vn.s-t, omdat de beweijelijkheid bij de vorming van grootere

molecuul-complexen zoodanig afneemt, dat de moleculen zich niet

meer over en langs elkaar heen kunnen bewegen als bij den vloei-

baren toestand, maar noodwendig in hunne posities gefi.xeerd zullen

zijn. Het feit \an die mindere beweeglijkheid is geheel onafliankelijk

van de waarde van Lb, die meestal gering is. Wij staan nl. uit-

sluitend voor het feit, dat terwijl het totale volume nayenoey onveranderd

blijft, ongeveer dezelfde intramoleculaire ruimte v—h aanwezig is

zoowel bij de kleinere enkelvoudige moleculen als bij de zooveel

grootere complexe moleculen, zoodat de verhoudint/ van de middellijn

van een complex molecuul tot de lineaire afmeting der omringende

ruimte vele malen (/erinc/er is dan dezelfde \erhouding bij de enkel-

voudige moleculen. Een enkele blik o|) onderstaande schematische

O



( 970)

De overgang \aii den vloeibaren tot den vasten toestand komt

dus hierdoor tot stand, dal de vd.^te toestand gekenmerkt is door

uitgebreide cotnple.rroriniit;/ der moleculen; niet sleclits tioee enkel-

voudige moleculen leggen zich aaneen tot één dubbelniolecuul, maar

wellicht tien of honderd tot één veelvoudig molecuul, geheel over-

eenkomstig de aanname van samengestelde „kristalmoleculen"-

Want een (jcfing aantal enkelvoudige moleculen zou in sommige

gevallen zeer goed een meervoudig molecuul kunnen vormen, zonder

dat daarom de pliase vast behoeft te worden. Immers bij alle z.g.

„associeerende" vloeistoffen neemt men een betrekkelijk kleiner of

grooter aantal dtMel-, hoogstens tripel moleculen aan.

In de door ons uitgewerkte theorie namen wij vooi' de eenvoudig-

heid sleclits de vorming van dubbeimoleciden aan; wij merkten

echter reeds aan het slot van ons \'oorgaand stuk op, dat de theorie

qualitatief absoluut geen verandering ondergaat, wanneer wordt

uitgegaan van meervoudige molecuulcomplexen. Toch stel ik mij

voor hierop later nog terug te komen.

Wat het nantal enkelvoudige moleculen betreft, dat tot de vorming

van een meervoudig molecuul bijdraagt, zoo is nog op te merken

dat dit aantal natuurlijk bij een en dezelfde stof naar om.standigheden

verschillend kan zijn. Hierdoor wordt ook verklaard dat er van

één stof dikwijls meerdere vaste moditicaties voorkomen, die onder

bepaalde omstandigheden in elkaar kunnen overgaan, en waarvan

er twee of drie — overeenkomstig den phasenregel — naast elkaar

kunnen bestaan, al of niet met gelijktijdige coëxistentie \an vloeistof

of damp.

Dat de eigenschappen van den vasteji toestand van de /'ichtiiu/

afhangen, is eveneens een gevolg van de relatief (ten opzichte van

de middellijn \an het molecuul) geringere afstanden, en het gebonden

zijn aan vaste evenwiciitscentra, waardoor ook de groepeering der

(l^-^i)RT c—b
V—b de uildrukkins c—b = -, , derhalve voor ö= de uitdiukking

/?7'
- -X(l + ^)r. Nu zal in de meeste gevallen c, (vloeibaar) slechts weinig ver-
a

schillen van v^ (vast), derhalve zal de verhouding 6 nagenoeg evenredig zijn met

1 -i- P (bij meervoudige moleculen met 1 + (n— 1) (3). Is dus in den vloeibaren

toestand (3.1 = 1, in den vasten 3i = O, zoo zal men hebben:

zoodat in den „vasten" toestand de verhouding der intramoleculaire tusschenruimten

tot bet geheele volume, welke verhouding eeuigszins als maat mag gelden voor

de bewegelijkheid. ongeveer «-maal kleiner zal zijn dan de overeenkomstige ver-

houding in den vloeibaren toestand.

Dal de fluiditeil met de associatiL' sterk afuceii,t. is trouwens een zeer bekend

feit. Zie o.a. Binghaji, Viskosital und Fluiditiit, Z. 1'. ph. Gh. 66, p. 'J45.
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atomen in. liet molecuul meer op den voorgrond kan treden. Maaj'

in hoofdzaak zal liet tocii wel de groepeeriiifi' der enkelvoudige niole-

folen binnen de eomplexe kristalnioleculen, de ,,«tructuur" derhalve

van deze laatsten zijn, welke de richtint/selgensch&ppen, geheel

volgens de gewone kristallografisehe inzichten, doet ontstaan.

De toestandsvergelijking zal dus eigenlijk voor iedere richting-

verschillend zijn, omdat de specifieke grootheden l' t' en I' 7* niet

de richting veranderen. Maar toch kunnen wij v en fj, evenals k,

als ,,skalar"grootheden behandelen, wanneer wij slechts hier evenals

elders ni/dde/iraanlea in het oog vatten. Dan kunnen wij gerust

ook in deze gevallen blijveir spreken \an een bepaald specifiek

volume V, of dichtheid '
,,., en van een bepciald nioleculair\olume fi,

evenals wij \an een zeer bepaalde specifieke aantrekking ti kunnen

blijven spreken. Trouwens bij alle z.g. optisch-isotrope \aste pliasen

\ervalt van zelf bij de verschillende eigenschappen liet richfings-

verschil.

Wij kunnen dus nu bovenstaande beschouwingen als volgt resumeeren.

Hij een enkelvoudige stof, waarvan de moleculen zich tot grootere

komplexen kunnen vereenigen, en waar /./> van nul verschillend is,

zoodat b.v. liij negatieve Lh de coinplexvorming in de nabijheid van

v^^zl) door drukverlioo.ning (of volunie\erkleiniiigj weei' stei'k afneemt,

zullen mogelijk zijn :

(t. een phase met grool specifiek \oluine {ijer'unic (Ih-hlhc'nl): een

(jdsjilui.se

.

h. een phase met klein s|)ccifiek Noluine {ijronli- liirlitlield), doch

inwendig nog genoegzaam ln-meijelijk tengevolge \an betrekkelijk

l/crin;/!' complexvormuui : een r/oeiato/phase

.

c. een phase met eseneeiis (/rooff ilidiJlw'ul, doch inwendig onbc-

ireyelijk tengevolge van uitgebreide complexvorming: een vaste phase.

Bij negatieve L/i is de dichllicid der vaste [)liase zelfs geringer ')

') Want dan is Ar uolc mi'e.slHl uugatiul'. Tocli moet men niet vergeten dat A/y

en Ar in het algemeen verscliilleiKl zijn. Op IjIz. 8 van mijn sluk inde Aich.Teyler

feidde il; de belrel^iiing at:

i'—b
Lh A

L^V = ;— .

2a V—

o

Zooals men ziel, is alleen bij zear kleine r— 6 (in verhouding lul ^/^i Ar bij bena-

dering = AÖ. Maar is c—h betrekkelijk groot t.o.v. C^b, dan kan Ar zelfs posilAef

uitvallen, al is AÖ negatief. Men denke slechts aan den gasvormigen toestand,

,. v—h V
waar Ah letsenover r—b verwaarloosbaar is, en Ar eenvoudig ~ w-j—^ — , r

:,

woi-dl.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVll. A». 19UtJ/9.
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dan die der \loeil)are pluise ; het is echter niet zoo zeer de dichtheid,

inaar de ^•ol•üling der grootere coinple.xen. die de phase onbewegelijk

maakt — zooals wij boven uitv^oerig hebben uiteengezet.

En evenals er alle mogelijke overgangen mogelijk zijn tusschen

gas- en vloeistofphasen, én er dikwijls geen uitwendig verschil in

beide pha^en beinerkbaar is, bv. in de nabijheid der kiitiseiie tem-

peratuur, iets bejieden deze, of bij een gasphase onder hoogen druk

boven de kritische temperatuur — evenzoo zullen er natuurlijk over-

gangen bestaan tusschen vloeistof- en vaste phasen : vloeistofpliasen

met relatief geringe beAvegelijkheid (z.g. amoi'p/i-(/hisiirkti(/i' toestand)

en vaste phasen met relatief groote bewegelijkheid (l>v. de r/nfli'n</e

kri-itallen of anisotrope \loeis(otlen).

De eigenlijke vast-kristallijne toestand is altijd, evenals de over-

eenkomstige \loeibaar-kristallijne toestand aan nit'ii'hn/ide roinple-r-

vonning der moleculeii gebonden -. terwijl de gewone vloeibare toestand,

benevens de visceuse \ poitzetting daarvan tot aan den inwendig

onbewegelijke!! a!!!orph-glasachtigen toestand, zal gekenniei-kt zijn door

i-elatief geringe coraplexvorming. Alleen de betrekkelijke lage tempe-

ratuur verooi'zaakt bij laatstgenoe!nden toestand, in vei-band met de

grootere dichtheid en het relatief gi'oote volunne der moleculen, de

onbewegelijkheid, de gtarheid der phase.

In het bovenstaande is dooi' mij aangenomen dat de gewone

vorm der van der Waai^s'scIic toestandsxergelijking ook van toe-

passing blijft, wanneer tengevolge \an andere moleculaii-e gi-oepeerin-

geii de stof den ,,vasten" toestand aanneemt. Ik ontveins mij niet

dat hier nog moeilijkheden aanwezig zijn, speciêUil ten opzichte der

bijzondei-e klachten die mogelijk in het s|iel komen, en die wellicht

het hierboven .door mij gegeven beeld nog in enkele opzichten zullen

wijzigen: luaa!- toch geloof ik dat door mijne beschouwingen althans

eenig inzicht is gegeven in het ontstaan der ilenie (vaste) phase,

geïmpliceerd iloor de loestandsvei-gelijking in hai'en gewonen vorm,

wanneer men rekening houdt met de associatie der inoieculen en

de volumeverandeiing welke daarmede gepaiird gaat.

Scheikunde. — De Heei- F. van Rombikgh biedt eene mededee-

ling aan: .,( >rer Jiirn-Jia.n/iciün-oIie en tuftlnjlcharicor'

.

In Deccndier 19(K) had ik de eer aan de Academie uiede te deelen

de i-esultaten van een vooi'loopig onderzoek, dat ik in gemeenschap

met Dr. Tromp de Haas verricht had. naar de sanienstelliug van

de aethei'ische olie van een Ocinuim Hasilicum-variëteit, bekend (uider

den naam selasih hidjau.



( 973 )

Aangetoond \verd, dat deze olie voor 't grootste deel uil uielhyl-

chavicol bestaat.

Sinds hel) ik mij grootere lioeveelliedeji van deze olie \erscliaft,

waardoor ik iji staat wa,s nog enkele bestanddeelen af te zonderen

en meer in "t bijzonder te onderzoeken of er welliclit ook een

oletinisch ferpeen in voorkomt, dat uit een verwante soort (of

variëteit) in aanzienlijke hoeveelheid door mij afgescheiden kon worden.

Van de onilerzochte olie wiis 8.0.^ = 0.962 en «,, = -j- T 20'

(1^2dMi. L'it 1500 eM' werden, met waterdamp, ongeveer 210 oM'

overgehaald. Deze werden in vacno gefractionneerd.

Verkregen werden tot 88° 75 cM" (« = 9°J7' 1 =r 2 d.M

van 88—93° 105 „ (« = 1^16'
1 = 2 diM)

residn 26 ,,

Het tot 88° overgekomene werd nog eens gefraetioinieerd, waar-

door 28 cil' benedeji 70° kokeml S.G. 0.856 en 63 cM" \an 70°—85"

opgevangen konden worden.

Daar de laagst kokende fraetie naar oineol rook, werd zij, Ier ver-

wijdering daarvan, met eene 50''/„ resorcine-oplossing geschud '). Ook

de van 70"—85° kokende fractie werd op dezelfde wijze beliandeld.

De o|> de resorcine drijvende laag, 21 cM' bedragende, werd weder

in \ acuo gefractionneerd : ten slotte werd eene van 60°—70" kokende

fractie verkregen niet het S.G.,^ 0.8208. De hoeveelheid was echter

te gering om eene verdere .scheiding toe te laten. Het soortelijk

gewicht en ook de reuk van deze fractie maken het zeer waai-

schijnlijk, dat zij inderdaad een oletinisch tei-peen — wjuxrschijidijk

ocimeen — gemengd met een cvclisch, bevat.

L'it de resorcine-oplos>.ing, die voor de verwijdering \au het cineol

gediend had, liet zieh door disiillatie met stoom het cineol gemakke-

lijk afsciieiden. Het S.G.,s = 0.926 en de reactie met jodol l)ewezen

de identiteit. Bkktravi en W.vlbaim toonden in Duitsche Hasilicum-olie')

en ook in liasilicum-olie \an Rcunion reeds vroeger cineol aan.

Het methvlchavicol. dat door gefractionneerde distillatie uit de

basilicnm-oiie van Java verkregen werd, \ertoonde nog eene zwakke

rechtsdraaiing (1°30' in een buis van 2 dM).

Het werd ter verwijdering van het actieve bijmengsel, dat er dodr

gefractionneerde distillatie niet van Ie .scheiden was, met verschillende

agentia iieiiandeld. zooals met azijnznuranhydride, natriund)isuiliet.

kaliumpermanganaat, maar te vergeefs: de dra«iiing verminderde niet.

Eene behandeling niet magnesiumaelhyljodide, die een paar maal her-

') Bericht von Schimmel ^- (Jo., Oct.'19ü7. S. 22.

•) Arcii 'I. Pliarm. 235, 170 [1897].

63*
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baald Averd, voerde ten slotte tot het doel. Het kookpunt van de

hoofduiassa iaii' bij 214°—215° (gecorr.)

Analyse: gev. 79.88 C, 8.26 II: bei-. 81.08 t', 8.1 H.

Bij het fraetionueeren van het nietliyicliavieolneenitnien\vaar.dat

het i'esidu in de kolf \aak eenige kristallen afzet ').

In iets grootere hoeveelheid kan men deze verkrijgen door het

niethyk'havicol in toegesniolten l)uizen te verhitten op 250° gedurende

48 nren. De inhoud der buizen heeft zich dan geel gekleurd. Men
distilleert tot 240° af en plaatst het residu in de ijskast. De in een

dikke olieachtige vloeistof afgescheiden kristalkoek zuigt uien af.

Door herhaald omkristalliseeren uit aceton en alkohol kan uien er

als hoofdproduct uit afzonderen een bij 98° smeltend product -i,

terwijl er bovendien een bij 166° smeltende stof \erkregeu wordt.

De oplossingen dezer stotten in petroleumaether en in benzol ver-

toonen eene fraaie blauwe Huorescentie, die \ooral bij het hoog-

smeltende (166°) lichaam sterk is. Er ziju ook uuü' sporen \au een

boven 200° smeltend lichaam ontstaan. De (i|ibiL>ugst aau deze ge-

kristalliseerde stoffen is vrij klein.

De elementairanalyse geeft voor beide eerstgenoemde slitffen dezelfde

uitkomsten- en wel die voor methylchavicol.

De Mol. gew. bepaling van de laagst smeltende stof in aceton, met

het apparaat van RnuKU, gaf 308, 311 en 308. Eene bepaling in chloro-

form gaf 280. De bij 166° smeltende stof (in chlcu'oform) gaf 293,

290 en 279 voor moleculair gewicht. Daar het Mol. gew. van

methvlchax icol 148 is, zouden deze stollen dus diniere]i ervan zijn.

De bij 98° smeltende stof verbindt zich met 1 Mol. broom :

er ontstaat eene bij 87° smeltende verbinding.

Analyse: gev. 35,04 Hr; ber. 35.05 roor C,„H.,,( ).,.Br„.

Het onderzoek dezer iiolymereii, dat tot nu toe door de groote

bezwaren aau de bereiding verbonden niet meer dan eeu \ oorloopig

karakter draagt, wordt voortgezet.

Utrecht. Ori/. Chcm. Lab. d. Umr.

1) Door de inweikiiig van het licht jreeft het methylchavicol eveneens kristallen,

die nug onderzocht zullen worden.

De volkomen i'uivering van dit product is zeer lastig, het smeltpunt is niet

volkomen SLhero.
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Scheikunde. — V)e Heer P. van RoitBiRGH hiedt eeiie mededeeliii.n

aan: ,,(h-in- df nfthi'rUrlu' olie uit de rruchten van Morinr/a

citrifolifi L."

Moi-iiida citrilblia L.. een jilaiit uit de Familie der Kul)iaeeae,

(Maleiscli : Benjgrkoedoe. Soend.-. Tjangkoedoe) woidt op .lava in "t wild

aangetroffen en oi»k gekweekt om de roode kleurstof, die uit den

wortelliast verkregen kan worden. De overrijpe vrucliten \an dezen

heester hebben een zeer onaangenamen, aan rans vet herinnerenden

renk. Door distillatie met waterdamp heb ik indertijd te Bnitenzorg

een aetlieriM-iie olie er uit bereid, die door mijn toenmaligen assistent,

den Heer L'. .1. K. Lohmann *), in 1896 aan een voorloopig onderzoek

werd onderworpen, hetwelk leerde, dat zij een hooger vluchtig vetzuur,

vergezeld van een ester, bevat.

Tijdens mijn verblijf te Bnitenzorg in den vovigen zomer, vond ik

nog een praeparaat \an de vroeger liereide olie, terwijl Dr. A. W.
K. DE .loN(i de groote welwillendheid had, vooi- mij uit ongeveer

JOOO K.(t. lïengkoedoe-vriichten de aetherische olie te bereiden, —
\vaarv()t)r ik ook gaarne te dezer plaatse mijn erkentelijkheid betuig, —
zoodat ik voldoende materiaal bezat voor een onderzoek.

Een gedeelte der aetherische olie was door decanteeren afgescheiden

uit het distillaal der vruchten met water, terwijl bij eenige volgende

bereidingen de olie door uilschudden met benzol uil de o\ei-gedisiilleerde

waterige vloeistof verki-egen was geworden.

De door decanteeren afgescheiden olie had een bruingele kleur, en

was troebel door fijne glin.-terende kristalleti, die er in zweefd( u

Hel soortelijk gewicht bij 13° wa,< 0.927. Van een ander monster,

waarvan slechts een geriuiic hoeveelheid ic mijuei- licscliii<kiuii simid.

was het S.G.„ 0.96J.

De zooe\en vermelde kristallen werden afgeliltreerd en de gelil-

treerde olie met eene verdunde natronloog [)ehandeld, waarin ze bijna

geheel oplost, terwijl er een troebele vloeistof ontslaat, waaro[i eersl

na zeer lang staan zich een dun, olieachtig laagje afscheidt. Schudden

met aelhei- of benzol geeft zeer gemakkelijk aanleiding tot de \ormin^

van emulsies, die zich slechts moeilijk onimengen. Hel minst lastig wa>

de scheiding der met nalron verbondeji siclleu van de vbiclilige

neutrale beslanddeelen Ie bewerkstelligen door eene voorzichiige

destillatie der verdunde oplossing.

Met de waterdampen gaat dan eene niet onaangenaam riekende

vloeistof over, die op water drijft. De alkalische vloeistof, die, oiii

1) Verslag omlr. Jen Staal v. '» Lauds Plauliiütuiu te Buitenzorg over 169G, blz. 59.
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de laatste spdreii van vluchli.ue lnjiiieiiiiselen te verwijderen, nog

eeniii'en tijd in een sehaai op het \valei-i)ad vei-liit was gewoi'den,

werd niet zwavelznnr sterk /.uui- ueniaakt. Er scheidde ziel i een gele

laag van vloeibare znren op de o|)|)ervlakte af. Nadat deze was

afgescheiden, werd de onderstaande vhteistof »edistilleeid om ev.

opgeloste znren ook te ^'erkrijgen. Met het water gingen nog enkele

drnppels moeilijk oplosbaar vetzunr over.

De afgescheiden znren werden, na droging met watervrij nati'ium-

snlfaal, aan eene zorgvuldige gefractiouiieerde distillatie onderwoi'peii,

waardoor het gelukte twee, binnen een paar graden constant kokende,

fracties te verkrijgen en wel eene bij omstreeks 205° en eene bij

ongeveer 238° kokende. Van hooger kokende zuren zijn slechts

sporen aanwezig.

De bij 205° kokende vloeistof \\evi\ bij afkoeling in \ioeii)are

ammoniak vast. Het smeltpnnt lag bij — 5°. 2. S.ijr.jj = 0.932. Deze

constanten stemmen overeen met die van het n. capronzuur^).

Het bij 238^ kokende znui- werd vast tot een fraaie kristalmassa, l)ij

een temperatuur onder 15°. Het smeltpnnt was 15°. 2, 8. G.^^ ^ 0.913.

Het n. caprylznur-) heeft liijna dezelfde constanten ; vermengen van het

door mij verkregen zuur inet l»ij 15° smeltend caprvlzuui' uit de

praeparaten-verzameling van iiei laboraloiiuui gaf geene smeltpunts-

de[)ressie.

De hoeveelheid caiirylzuur in de onderzochte olie bedroeg ongeveer

aclitniaal die \an het capronznnr.

JIct gciialte aan neutrale vliiciilige bestaiiddeelen bedraagt slechts

weinige iM'Ocenten en ik i)esciiikte (hiardoor over zulk een geringe

hnoveeiheid, dat eene scheiding door uctVactionneerde distillatie geen

schci|ie residtaten gaf. Kr wenlen IVariics \ i^rkre,!j:en. die bij ongeveer

170 , 1!h;° en 208° ko(d<ten.

Deze werden weer vereenigd en (hxarna met geconcentreerde kali

verhit. Na verdunning met water scheidde zich een uiterst geringe

hoeveelheid van een olieachtige vloeistof af, die aan verdere behandeling

mei kali weerstand bood. De alkalische vloeistof werd in een kolf

Nci'jiil Dui <le gevormde alkoholen Ie verkrijgen. Het distillaat gaf

door loi>\()eging van polasch afscheidiuii \ an ongeveer 0.5 cM' van

een mengsel van alkoholen, dat l)ij ongeveer 70° begon te koken en

waai'in met zekerheid aethylalkohol (jodoformreactie) kon aangetoond

1) GEORfi VV A. K'ahlbaum, Zeilsclir. piiys. Cli. XIII iO [1894], geefi voor het

smeltpnnt — .j°.2. voor het kookpt. gocorr. 205°. 7.

-) Voor n. caprylznur geeft Georg. W. A. Kahi.haim (loc. cit blz. 62 kookpt.

237. ."i, Smoltpt l".l. ScHEY, lier. 18, 18.Ö (1«I0], vond v<ior liet smeltpnnt van ilit

zuni li; . S.C.v, O.'tlo.
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worden, terwijl de aanweziglieid van luetliylalknliol'^ zeer waarschijnlijk

is. Bovendien is er aan liet liooger kokemle een fneselaclitige renk

waar te nemen.

Het hij de verzeeping onttitane zuurmengsel bevat vooral eapryl-

znnr, dat er zniver nit afgezonderd werd, en, naar liet kookpunt te

oordeelen, ook eene geringe lioeveeiheid capronznur.

De olie van Morinda oitrifolia-vrnclilen hevat dns. in geringe hoe-

veelheid, aetliyU-apryiaat en capronaat en naar het kookpunt te oor-

deelen ook een weinig \an de niethylesters van dezelfde zuren.

De kristallen, uit de olie afgescheiden, werden uit koken<len alkolioi,

waarin ze vrij moeilijk oplossen, omgekristalliseerd. Het smeltpunt

lag bij 60=.

De elemenlairanalyse ervan gaf een nitkonist, die er op wijst, dat

deze stof een verzadigde koolwaterstof is. (gev. C 85.2 H 15.2).

Zwavelzuur werkt er, ook bij zachte verwarming, niet op in, eene

oplossing ervan in chloroform ontkleurt eene broonioplossing niet,

terwijl kalium permanganaat in aceton er niet op reageert.

Parallinen met een smeltpnntvan 55^—65° komen in aetherische oliën

niet zeldzaam voor. daarentegen treden n. capron- en n. ca[)rvlzunr

slechts zelden in vrijen toesiaiid in zidke oliën op en dan tio^' maar iii

geringe hoeveelheid.

De aetherische olie uit de vruclilen \,\i\ .Mdriuda cilrifolia. die

voor meer dan 9'*"„ nil «leze zuren bestaat,, is in d.il i>|i/.iclil dus

zeker wel merkwaardig.

l'trec/i/. ^^ly- Clti'iii. Liih. (I. Univ.

Scheikunde. — De Heer van Dorp l)iedl eene mededeeling aan van

tien Heer R. X. WKt.RM.vx : „(hvr tvii sijntlu'Sf run n/di'/n/t/iii

i'ii niii iiiilol:' (3'''-' naededeeling).

(Mede aaugeboden door den Heei- Hoogewehkf.I

Plu'HijliiCi'tolfleliildi'.

In eene vorige ineiledeeling ') werd eene metlmde beschreven ter

bereiding \aii licluimen met de siruciniu-:

(\H,-C" = (' — N - ('.

Hel l)leek uu. dal dergelijke \ erbiudiugeu dimr ui\\erAing xaii

1) Metliylalkohol komt o. a. iu de doerian-vrucliten (van Duiio ziebetliimis Muir.)

in rijkelijke lioeveelheid voor.

2) Vesl. Kon. Acad. van Wetensch. 1907, 303.
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zuren, ondei- oplielHiig der binding tnsschen de stikstof en de dubbel

gebonden koolstof), aklehvden geven. Zoo ontstaat uit de styrvlami-

nomierenzure nietkylester het jihenylacetaldehyde.

Het oxim smelt bij 99°—100°

0,2215 gr. stof gaven 19,2 cc. X, bij 759 uiM. en 13'

Gevonden: 10,66% X
Berekend voor C,H,XO : 10,37% X.

Orthonitrophenylacetaldehyde. ')

Dit aldehyde ontstaat op analoge wijze uit de in de vorige niede-

deelins; beschreven orthonitrostyrvlaniinomierenzure luethylester. Het

kookpunt is 133°—135^ bij 5 niM. Smeltpuut 22'—23°

0,1450 gr. stof gaven 0,3081 gr. C(>, en 0,0546 gr. H,()

0,1591 gr. stof gaven 11,9 i-c. X, bij 756 niM. en 18°

Gevonden: 57,95V„ C; 4,18°/; H: 8,55"/. X.

Berekend voor C,H.X(_), :
'58,1 «»/„ (_'

: 4,247„ H; 8,48% X.

Het oxiui kristalliseert uil water in lange witte naalden van

snielli>unt 110".

0,1242 gr. stof gaven 0,2418 gr. GO., en 0,0507 gr. H,(>

0,0907 gr. stof gaven 11,9 cc. X, bij 775 niM. en 16°

Gevonden: 53,10% C: 4,54% H: 15,53° „ X.

Berekend voor C.H.X^O,: 53,33",, G: 4,44"
„ H: 15,55° „ X.

Karakteristiek voor het aldeliyde is de sterke roodkleuring der

waterisre oplossing met alkaliën. Verder geeft het de gewone aldehyd-

reacties.

In bisulliet oplossing niel ijzerpooder gereduceerd geeft liet iudol:

11.. ,11 /\_eH-.-c" /\ c«= /\ c»
" -^ -*

I

-»
II

\/X(L N^-XH., \ /\ CH \ /\ ..CH

1) Vergelijic Mohb Journ. f. Pr. Gh. [2] 75, ."j49.

-) Met liet oog op een onlangs verschenen publicatie van Semmler iBer. 4:2, ÖSi),

v.-aarin hij aantoont, dat het phenylacelaldehydo gemakkelijk in den enolvorm kan

reageeren, is er alle reden om aan te nemen, dat ook het orthonitrophenylacetaldehyde

taiitomeor reageeren kan en in veib.and met den negatieven stibsliluent is het zelfs

niel onmogelijk, dat er in vasten toestand de vinylalcoholstructuur aan toekomt.
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Het denkbeeld om uil het (irtlionitrophemlacetaldeliydo lici indol

te bereiden is afkomstig van A. von Bai'er M : het werd echter door

hem niet verwezenlijkt, daar de pogingen om het aldehvde te maken
hem niet gelukten : tot nog toe was dit lichaam niet bereid.

De meta en paranitroslyrvlaminomierenzure metliylesters geven

op analoge wijze de correspondeerende aldehvden.

Hiermede is dus eene metliode gegeven om de amiden der kaneel-

zuren (voor anilere «,i onverzadigde zuren heb ik de reactie nog niet

beproefd) af te liouwen tot de één koolstofatoom minder bevattende

aldehvden.

Indol.

Voor de practische bereiding \ an het indol is het niet noodig om
eerst het vrije aldehvde te bereiden, maar reduceert men de ortho-

nitrostyrvlaminomierenzuremethylesfer in alcoholische oitlossing met

verdund azijnzuur en ijzerpoeder en maakt daarna sterk allcaiisch.

Hierdoor wordt het uretliaan \erzeept en de ojitstaandc xinylalcohoi

condenseert zich onmiddellijk tot indol, dat overgestoomd wordl. De
overgaande indoloplossing is zoo geconcenti-eerd, dat het indol zich

reeds in den koeler als kristalmassa afzet. Dit indol is volkomen wit

en zuiver, smpt. 52°.

Ü,]533 gr. stof gaven 16,2 cc. N„ bij 778 m.M. en 21°

Gevonden: 12,26° „N

Berekend voor C,H.N: 11.97°/„N

Met natriumnitriet en zwavelzuur geeft het de bekende uitroso-

indolreactie en met pikrinezuur en zwavelzuur het pikraal, dal uit

benzol in roode naalden kristalliseert.

Dflff, April 1909. Schukimdig Lahorntorhuu det

JWhnMie Hoojieachool.

1) Zie voordracht van \. v. Bavkk Bei'. 38, Soncleiliefl blz. LVIII.
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Geophysica. — De Meer >' \n dkr Stok doet eene niededeeling •

.,( h-rr dl' /)i'ini/iiu/ run </i't//-coiis/in/ti'ii^ uit irunnifmini/t'/i ver-

richt nni linriziiiitith' srnKji'rs."

1. Hij tle loepixs^iiiii van de mei asIroiKunische namvkeui'iglieid iiit-

gewei-kte tlieorie der analyse van getij-wiuirnemingen stuit men in

de praktijk op slorende invloeden van nieteorologisdien aard, die

groot kunnen zijn ten opzichte van de te berekenen grootlieden en

ilerlialve zoowel de nauwkeui'iglieid der theorie als die der uitkomsten

voor een deel illusoir maken.

Het sterkst treden deze storende invloeden op bij de berekening

der getijden ^all laui^eii duur, waarbij meteorologische factoren van

onregelmatigen aard zulk eene overwegende rol spelen, dat eene

bepaling der constanten slechts dan mogelijk is indien deze is gebaseerd

op reeksen \au /.<'«) langen duur, dat die storingen kunnen geacht

worden geëliniineerd te zijn. Elk onderzoek behoort dan te worden

voorafgegaan d<tor eene studie \an die storingen en eene daarop

gebaseerde schatting \an den als uiinimum te stellen eisch voor ile

lengte der reeks.

Voor de meeste getij(ien van korten duni' gelden deze bezwai'en

niet, of althans in veel mindere mate, wél echter voor die getijden,

wier periode weinig verschilt van die van den middelbaren zonnetijd

en daarmede op .systematische wijze verband houden, n.1. de zuivere

sterretijds getijden A', en K^ en het onzuivere sterretijds getij P.

Daar d(> hiei'bij optredende storingen van meteorologi.schen aard

iiici alleen ecu onregelmatig, maar ook een regelmatig karakter

dragen, kuiuicu. door de rekening uit te voeren over een groot

aantal jaieii, wol de eerst, maar niet de laatst genoemde worden

uitgeschakeld en alleen met behulp \'an min of meer onzekere

hypothesen zal men nader kunnen komen tot het gestelde doel.

Zoo knunen b.v. de getijden /v', en I' alleen dan uit de waar-

nemingen worden berekend, indien men aanneemt dat liet enkel

(Iiuigscli, meteorologisch getij .S\ constant blijft gedurende het geheele

jaar, ceuc» onderstelling die zeker onjuist is omdat de gemiddelde

anipliluden \ aii de beweging S^, die in den invloed van land en zeewind

haar onrspiou^ xiudl. aanmei'kelijk geringer moeten zijn in den winter

da]i in den zomor.

Als gelukkige omstandigheid geldt hierbij dat .V meestal, b.v. op

Kiiropcesclu' kusten, klein is, waar echter tegenover staat dat ook

A', (Ml /' (laar aiinormaal itering zijn, atmormaal nl. ten opzichte

van de waarde berekend uit de eveJiwichtstheorie. In tropische

Streken is »i>'j op vele plaatsen niet klein en alleen daar, waar, zooals
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iii de Java-zee, A', en /" grool zijn, is dan eeiie lienadeiende be|)aling'

van A', mogelijk, terwijl voor die van het kleine getij I' de omstandig-

heden wel altijd en overal ongnnstig znlien zijn.

2. In eene niet lang geleden verschenen pnhlicatie '; is door Prof.

Bkckkr een onderzoek ingesteld naarden invloed van getij-verwekkende

krachten oj) twee horizontale slingers, die voor dit doel in een put

waren opgesteld, zoodat de invloed van tempei'atnursveranderingeii

tot een minimum was teruggebracht.

Het resultaat van dit onderzoek overtreft de verwachtingen om-

trent de mogelijkheid eener zoodanige bepaling \'an zwaarteki-acht-

storingeu veroorzaakt door hemellichamen, die tot voor niel langen

tijd beslist ongnnstig waren.

De beide instrumenten zijn nie^ gelijkwaardig: de slinger opgesteld

in een aziinuth van 222° blijkt een veel betei' instrument te zijn

dan het ajidere; de resultalen verkregen met den besten slinger

zijn, uirgedrukt in afwijkingen van een ae(pii\alent(^n veilikalon

.slinger, in i»oogseconden :

Berekend ()".00922 co.t (2 t — 3()5°.5)

'^^'
' Waargenomen (>".0O622 tuv (2 ^ — 285°.4)

,
l IJerekend l)".00399 co.<! (2 t — 305°.5)

"-^
\ Waargenomen ()".00244aw- (2 / — 273°.6)

Afwijkingen in den zin der beweging van den wijzei' van een uur-

werk zijn, voor dit instrument, positief gerekend.

Heckkr trekt hieruit de conclusie, dat de aarde zich vervormt

onder den invloed der getij-krachten en dat hare stijfheid, of weer-

stand legen vervorming, ongeveer gelijk is aan (bc \an ecu slalen

bol. Dit resultaat is in o\ereenstemniing met de coucbisics afgeleid

uit de verandering van de voortplantingssnelheid der eerste voor-

loopers van een seismische golf (longitndinale trilling) \an 7 lot 13

K.M/s en van de tweede voorloopers (transversale trillingen) van

4 tot 7 K. M/s met de diej)te der doorloopen lagen, en eveneens

met het feit dat de voornaamste periodieke schommeling der geogr.

breedte niet geschiedt in eene periode van 306 d. (Ki-i,kk), maar van

427 d. (('n.vNDLFiO, waaruit een nog grootere weerstand tegen \er-

vorming, nl. ongeveer dubl)el zoo groot als die van staal, zou volu-en.

In het laatste hoofdstuk bespreekt H. ook nog in het kort de

niogelijUheid om, uit de gegevens, den in\loed van de partieele getij-

kracht A'i , enkeldaags periodiek mei sierrelijd, af te leidoi : hierbij

1) O. Hecker. Beobachtungeii an Honzuntalpenilein üIht dii' Driornialioii des

Erdk("irp(M-s uiiter dem Einflusz von Sniiiie nnd Mdinl. Veniireiill des: Ivfin. I'reuss.

Geod. Inst. Neue Folge, no. 32, 11)07.
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stuit liij et-litor o|i liot hnvengeiiooind bezwaar, dat er ni. blijkbaar

(Tabel I) in lieii enkeldaags-periodiekeii dagelijkschen gai)g >',

,

niet van astrononiisclien oorsprong, eene Jaarlijkselie variatie bestaat.

Hij acht daarom een rangschikking naar sterretijd niet loonend en

uit eene proef, genomen door verschniving der niaandgemiddelden,

komt hij tot de conclusie;

..Imnierhin konnen wir aber aus den angeführten Werten ent-

nehnien, dasz die Amplitmie einer etwa voi'handenon Sternzeitwelle

nur sehr gering sein kann".

TABEL I.

Dagelijksche gang der beweging van Slinger No. I.

Aanvang van tijd : middag. M E. tijd.

Januari
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15= + 0'.u41ii7 p. n.

die van P-
15° _ OM 14 107 ,. ,,

De theorelische rdëHiciöiit van belaiigrijklieid. ') lülueilriikl in <le

gemidd. amplitude van M^ als eenlieid, is:

voor A'j : (1.58

voor P- O.UI

zoodat jaarlijks tweemaal de beide .uelijden clkandef \ ei-sli'iken, ui.

in Juni en Deeemlier, waimeer de relatieve auiplilude is: 0.77, ter-

wijl zij in Maart en Se|)1enil)ei' 0.31' bedraairt.

Er moet dus, ook al waie lu-l nieteoroloirisriie getij N, Oonstaiil

gedurende liet gelieele jaar, een belangrijke jaariijkseiie variatie in

den dagelijkschen gang aanwezig zijn.

Dtschoon nu gedurende het bewerkte lijdvak de nitumsdeelinatie

bijzoJider klein was en dus de omstandigheden voor eene bepaling van de

constanten der sterrei ijdsgetijden ongunstig waren, bednvigt toch de

theoretische amplitude van A',, uitgedrukt in afwijking van den vei-

tikaleu slinger, \oor Potsdam ougexeer:

O'.OOSO

lervvijl tle amplitn(U' \an /' in i'onde cijfers is:

()'.ü()20

De amplitude der jaarlijksche variatie in den dagelijkschen gang

moet dus oiige\eer zijn :

()".0070

d.i. bijna twee maal grooler dan die \an liet voornaamste

zonsgetij -S; : ()".0(>4C>

rit de amplitudeii der enkeldaagsclie beweging van Tabel 1 blijkt

dat de amplitude \an de jaarlijksche variatie:

196— 34 ,^„ ^ ,

Juni—December = = O .OOHJ
2

slechts weinig verschilt van de theoretische waarde, zoodal ei' alle

reden is om eene poging te wagen tot nauwkeurige bepaling der

constanten die, althans voor het echte sterretijds getij A',. tot bevredi-

gende resultaten belooft te leiilen.

De waarde van zulk een onderzoek is niet zoozeer te zoeken in

deze bepaling zelve als wel daarin dat men, wordt het onderzoek

over meerdere jaren voortgezet, zoodat de onregelmatigheden van

meteorologischen oorsprong zijn verdwenen, in staat zal zijn de maand-

gemiddelden van den dagelijkschen gang te corrigeeren voor den invloe<i

Sm Oeorge DaRwix. Scientific papers, Gambridge. 1907, vol. 1. p- ^5.



( 984 )

der astronomische getijden, ten einde langs dezen weg te komen tot

zuivere getallenreeksen waaruit de aard en oorsprong van liet .S',

getij kunnen woi'den bestudeerd en afgeleid.

8, De uitslag \an ee)i xerlikalen slinger ontler ileu invloed \an

een lieuieilicliaam kan worden xoorgesteld door de uitdi'ukking

;

lij' ijsbi 2 Z.

C = zeuiUis-at'stand

// = algenieene eoëtliciënt, of grootste uitslag, dien liet liemel-

lieliaaiu te weeg zou brengen op eene plaats gelegen onder den

ecpiator bij eene declinatie nul:

In boogseeuiiden uitgedrukt is, voor de maan :

3 X 206265

"

// -= - ^ = 0."01737
2 2 ,//'

voor dl' /.oii :

ir — (i.4(JU4//

als aangenomen wordt ;

/":= <S1.4 = verli(Hi(liuii \an massa aarde tot massa maan.

/^ ^ (>()."2tï =r gein. afsiaud \an maan tot aarde, iii aardstralen.

j) =^ geograpliiselie of loeale coëiriciëni, afhankelijk van de geogr.

bree<ite \au de phmts \an waarneming en het azimuth van den hori-

zontalen slinger; overigens verschillend voor enkel-en dnbbeldaagsche

bewegingen.

(j = astronomische coëtl".. afliaukcMjk \ au de helling der liaan en

hare excentriciteit.

Wordt de algenieene uitdrukking ontwikkeld iu eene reeks \aii

termen, die zuiver periodiek verloopen, dan vindt men voor de com-

ponenten voUens den meridiaan. N (noord positief), en iu eene richting

loodrecht daarop, W (west positief), voor zoover betrefi de termen,

die volgens slerre'ijd verloopen, inclusief /', voor de maan:

.V = H q,„ c'0.v 2
<i

yin 7 T

11^ = — n ,j,„.<N>
(f

'

(f
= geogr. lireedte

7= i5° + ï/ = 15°.041<)7 p. n.

Ij,,, := s/'ii I cos f {I ^ helling maansbaan)

en voor de zon

;

\ =r //' CO. 2 ^ l-y, .h, 7 T - ./' .i„ (7 - 2 li) r]
| ^^^^

II- =r ir sin ,f I

- q, n>s y r ]- -/' ro, (7 - 2 ij) tJ
j

De afwijking van een horizontalen slinger, o[igesteld in een azimulh

18(1° -f « is :

— (.V.v//( « -f-
\\' ciif t()

Steil men : — sin <p cos n ^^ p sin x
— cos 2 tf sin a = p cos Y^
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ilaii wordt voor Potsdam ;

<r
= r,2° 23', « = 42"

y. = 11.(51211, / = 286"'.lö, ./=ii)Al-ll.

Voor hel l.ewri-klr tij.lvak :l)ec. Ut()2— April lilOo -cldl :

/ = 18' 33' r = <i'.31

waariiu'ile, met lielml|i der liekeiide tafels van l!r)U(,KN. vuur dei:

astron. coërt'. van hel uil (1: en i2) samen,ue>telde A' uetij \v(ir<h

gevonden :

,/' = 0.4732

waaruil mmh- de tlieoreti>ehe waarde xolul :

'K, = 0".0 05037 F = 0".0ülst5'.t

4. Reeds een J5-lal .jaren geleden heb ik in ..Siiidien over (4eli,jdeii

in den Indisclien Areliipel" aangetoond, dat voor de bepaling van

de eonsfanten der getijden /\\, /'en /v„ de moeite eener rangschikking

der uurwaarden naar de hoeksneiheden dezer getijden overbodig is

en dat men, direct uit de niaandgemiddelden, deze '•onstanten met

even groote scherpte en weinig arbeifl kan afleiden. I)(' im-passing

dezer methode heeft, niet alleen voor de Indische (Teli.jden, maar

ook bij de bepaling der getij-constanten o[t de XedeiJandsche kusten.

waar alle drie getijden zeer klein zijn, goede resultaten opgeleverd.')

Vooral indien, als in dit geval, unrwaarneiningen voorhanden

zijn, is de berekening uiterst eenvoudig: de enkekiaagsche \arialie

toch kan, in hare veranderlijkheid in den loo}) van hel jaar. Imj

groote benadering worden voorgesteld door de uit<lrukking :

.S\co.i(löf — (7,) + Z'^co.Mlö«— if',
+-SQ.r) + Pros(\bt— ^\ — 'Ó^Kv) . (3)

waarin :

V, = •/> - n ^\ = K - ^^ -
f = 204°. 71

V, = '/., — ^'". T"o = — ''.. + 1, = 1^^° lö

/(„ = lengte der zon voor deti aanvang der tijd-teJling ;294'.84; d. i.

in dit geval Irt Januari: r' is eene kleine correctie, veroorzaakt door

de helling der maansbaixn ten oi)ziclite van de ecliptica. Het is dui-

delijk dat de hierbij begane onnauwkeurigheden, n.1. Ie. dat de

hoeksneiheden, geldend voor één dag. alle gelijk genomen zijn in

plaats van resp.

;

15' 15° + ),
15° —

),

en 2e., dat de nuianilgemiddelden als 12 aequidistanie punten zijn

') Études des phénomènes de marée sur les cótes néerlandaises I. Utreclit, 1904.
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i:. t

15/

Hreii.Lit iiK'i) (Ie

Tabel 1 in den

bescliouwd, oeeii nicikliaren imioed op het resultaat der rekening

kunnen uitoefenen.

Afjiczien \an den eersten term, kan (3) in den \ orni worden

gehi-aelit :

(A', rt'-«)*i -f- P cos y\\) O'S -ÓO .r

+ (/\\ shi if, — Fsii, »}?,).?/« 30 .V

(A', shi i|'j + P«« »|'j) oo-s 30 ,(

- (A', C(w if'j — P cos \p.^) sin SIJ .1-

tni-nmle \uor den enkeidaags-periodieken gang der

\(irni :

Ao's 15 t -\- Bsin lö t,

trekt lueii van de waarden .! en B de jaargemiddelden A' en B'

al' en steil men iK' aldus uevdrinde verschillen wederom voor door:

^1 — A' ^n li cos o ' !' -\- Q si» 30 ,v

B — B' = li'cos 30 .c + Q'sin 30 ./•

dan verkrijgt men de vergelijkingen :

A'i cos ifJj -4- F cos »|'.^ :^ P I

A, «m tf', — P.só( t|', = (2
'

Aj si« ifj, + i' sin if'j :;= /iJ' l

— A', co» i|?, -|- P ci)s Ij', = Q'

'

waaruil de vier onbekenden kunnen worden opgelost : deamplituden

moeien dan, omdat maandgemiddelden zijn gebezigd, nog vergroot

worden door vermeniijjvuldiiiing met den t'aolor

:

(•i)

(5)

R. 1.0115
12 sw 15°

en bij de waarden if-j en w., moeten de astronomiscliL' argumenten

To en r'„ worden opgeteld.

In alle gevallen waarin het .S', getij zoo klein is dat, ook al is

het aan eene jaariijksche \ariatie onderwor|)en, deze sleehts een

invloed kan lutoeteuen die klein is ten ojizichte van de ami)lituden

van K, en /', leidt tieze eenvoudige methode tot goede resultaten.

Is N. niet klein, dan kan men uitgaan van de stelling, dat land-

en zeewind wel verschillend zijn in winter en zomer, m;uir gemiddeld

gednrejide ieder dier seizoenen als constant kunnen worden beschouwd.

Men kan dan uit de zes zomermaiinden der verschillen i,4) de wa^irde

.SiCo.v(15/— C'i) eliuiineeren en evenzeer uit de zes winter-verschil-

len, en daarna uit de aldus van ,S'i bevrijde vergelijkingen de \ ier

onbekenden berekenen. De coml)inalies der verschillende maand-

gemiddelden hiertoe noodig zijn natuurlijk minder wuirdeelig djin

in het eerste geval, maar dit naileel kan Wijrden gecompenseerd

door een groot aantal jaren te zameii te nemen, 't geen toch bij
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elke methode nnodig is als iiieii met storina'en van meteorologisclien

aard heeft te doen.

5. Geen dezer beide methoden, die hij de bewerkijig van water-

getijden kunnen worden gebezigd, is op het onderhavige geval toe-

passelijk, (laar l)lijkbaar het getij (S; groot is en men dus niet mag
aannemen dat de jaarlijksche variatie van »S'i klein zal zijn ten

opzichte der gezochte grootheden. Evenmin bestaat er reden om aan

te nemen dat in wintei' of zomer, afzonderlijk beschouwd, S^ vrij

wel constant zal zijn, daar men omtrent het wezen en den oorsprojig

daarvan nog geheel in het onzekere verkeert.

Eene andere gunstige ouistandigheid echter, die zich bij water-

getijden niet voordoet, maakt toch in dit geval eene benaderende

oplossing mogelijk.

Wanneer toch /v'j in de maandgemiddelden optreedt met eene

zekere waarde /v en een argument Xi> dan kan men bijna met zeker-

heid zeugen dat het getij /' zal optreden met eene amplitude :

r = aK
waarin d is de theoretische verhouding van P tol K^ :

a = 0.871.

Voorts mag met gelijke waai'scliijnlijkheid worden gesteld :

/..=/,. (6)

Uit (Ie \eigelij kingen (4) komeji dus twee onbekeiulen te ver-

vallen en kunnen door twee andere worden \ervangen, die S^

nader kenmerken.

Wij stellen dit getij \()or door den \orm :

j,S+ /,,.„. Wu.r' -m)jco«(15< - Cj)

en nemen dus aan, dat de amplitude aan eene jaarlijksche variatie

onderworpen is, dat echter L\ constant blijft, 't geen, indien dit

verschijnsel in de /.ounestraliug zijn oorsprong heeft, niet ver van

de waarheid kan zijn.

Voorts volgt uit ((ii:

<l'= = 'I-, - ^'„ - l"o = V'i + « = »|'i
4- 49°.55.

In de plaats dei' fornnileii (5) treden dan de vier vergelijkingen :

/j cos C co.f til J A' ais i\\ -j- Ka cos (i['j -j- a) — - I^
\

L cos ( sin in -r- K sin i|ïj — Ka siii (tfj^ -^ (t) = Q I

L sin (y cos in 4 A' "in Jp^ -)- Ka sm {\p^ -|- «) = li' i

A sin C sin 111 — K cos ifjj -\- Ka cos (i(7j -|- n) = Q'
]

Met:

(7)

A'=: 4-2.22
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K, — 51.2 L =: 46.3

lp, = 44°.5 m — 248°.7

of, na toepassing van den vernieerderingsfactor U, en liet astrono-

misch argument, als resultaat van dit onderzoek :

l Berekend Ü".00504 «w (? — 286'.2)

'
j Waargenomen 0".00518 mv (i- — 249^2)

Berekend ()".00187 cos (t — 286°.2)

j Volgens stelling 0".00192 cos {t — 249°.2)

en voorts voor de maandgemiddelden van den dagelijkschen gang

de uitdrukking :

0".01296 |1 + 0.361 cos (30 x - 248°.7)j cos (15 t — 245°.5)

6. Evenals bij watergetijden de superpositie van de partieele

getijden aS., en K„ in IMaart en September een maximum te weeg'

bi-engt (de eiken zeeman bekende ae(|uinoctiale-getijdeu), en eeji

minimum in Januari en Juli, moet ook hiei' zulk eene liall-jaarlijksohe

variatie in de uitdrukkingen voor den dubbel-daagschen dagelijkschen

gang optreden. Inderdaad treedt deze variatie op het eerste gezicht

duidelijk in de amplituden der Tabel I te voorschijn.

Neemt men aan, dat het »S'., getij constant is gedurende het ge-

heele jaar, dan is de algemeene uitdrukking van de maandgeraiddelden :

S, cos (30 t— Cj -I- K, cos r30 t — Cu- + 60.f)

waarin

:

Men heeft dan eenvoudig de uitdrukkingen der Tabel 1, na aftrekking

van de gemiddelde voor het geheele jaar, te ontleden in de componenten :

A cos SOt + B sin 30 t

A = cos (60 X — Ci,ic)

B ^ — sin (60 X— Cot)

Legt men door de verschillen Aen B dnbbel-periodieke krommen,

zoo verkrijgt men voor elk der gezochte grootheden:

K. sin C'ik en K^ cos Coj- (8)

twee waarden, die ongeveer gelijk moeten zijn en waaruit, na toe-

passing van den veimeerderingsfactor :

i?, = = 1.0472
6 sin 30°

en het astronomis(;h argument

:

F„ =r 2 /«„ — 2 v" = 229°.68 — 0°.25

de grootheden K^ en x worden afgeleid.

De astronomische coëfficiënt, berekend volgens Börgen's tabellen is :

q =0.0878

en als men stelt

:
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— sin tp cos a =: p sin /

sin (f' cos <p sin (i = /> cos /

dan vinril men voor de tlieorelische waarde:

A; = o ".()()085 X = 305°.5

Uit de gegex'ens der Tabel I vindt men eciiter voor de waarden

(8) grootheden, die wel gelijk xan teeken zijn, maar overigens vrij

veel versclullen nl. :

l 3.97 = R

\ 4.10 =R'
A „ sin C'ni- ;= (

-'' jlG.34=:Q'

r>ok hier moet dns worden aangenomen dat -Sj, niet constant is

en dat er een halfjaarlijksclie variatie in den dnbbeldaagsclien gang

is gelegen, hetgeen trouwens nil de amplitnden der Tabel I terstond

blijkt wegens de ongelijkheid der beide maxima en minima.

Stellen wij, als boven, het -S', getij voor door:

iS, + L cos (60 ,v — m)> cos (30 t — C)

dan vindt men uit de vier vergelijkingen

:

L cos C Cos m -\- K^ cos t'ot = R
L cos C sin m -(- K^ sin C^k = Q
L sin C cos m \- A', sin Cfk = Ri

Ij xin C sin m — K,^ cos C-ii- ^ Q
als resultaat van hel onderzoek:

I

lierekeud U".0008.5 ms (2 t — 30.5'.5)

'
f Waargenomen o".00070 ros (2 t — 260'.6)

en voor den dubbeldaagschen gang:
0".0<i244

il 4- 0.574 cos (60 .x — 158°.6)j cos (2t - 21T.1
Deze uitkoriist wettigt de verwachling dat, indien maandgeniiihlelden

van den dagelijkschen ,!>ang l)cschikl)aar zijn berekend o\er een

grooter ixantal jaren, en bij xoorkcui' ((ver jaren waarin de maans-
declinatie groot is, ook de hcrckeinnii- \au het kleine .^etij A, met
alle gewenschie scher|)te zul kiiiiuen geschieden. Bij grootste maans-
declinatie toch is de ani|ilini(ic van K., bijna twee malen grooter

dan bij kleinste.

Uit de maandgeniiddcldcii \ au den dajielijkschen gang voor i\t^\\

tweeden horizontalen slinwi-, te Potsdam opgesteld, laten zich deze

sterretijdsgelijdeii niet afleiden. De voortdurende verplaatsingen \an
het nulpunt, bij beide ijistrumenten aanzienlijk, overvleugelen, bij dil

instrument, ucheel en al de kleinere regelmatige bewegingen.
Eene bepaling dei- sterrei ijd.s-getijden zou dus kunnen dienen als

criterium voor de deugdelijkheid van seismische instrumenlen.

64*
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Mikrobiologie. — De Heer Beijerinck biedt eene luededeeling aan

van den Heer F. Liebert: „Het afbreken van het urinezuur

door bakteriën."

(Mede aangeboden door den Heer Went).

1. Historisch overzicht.

De eerste onderztiekers die zich met de ontleding van het urine-

zuur onder den invloed van bakteriën hebben bezig gehouden waren

Faüsto en Leone Sestini ').

Zij merkten op, dat als zij urinezuur in water bracliten, dit mengsel

aan de lucht blootgesteld niet veranderde, maar zoodra het geënt

werd met een druppel rottende urine, het urinezuur na een aantal

dagen totaal verdwenen was. Zij konden aantoonen, dat al de stik-

stof uit het urinezuur tot ammoniumcarbonaat werd omgezet.

Alleen als zij de proef staakten voordat al het urinezuur omgezet

was, konden zij ureum aantoonen.

Zij kwamen tot de slotsom dat het proces zou \ei'l()open volgens

de vergelijking:

C. H, N, O,
-I- 3 O + 8 H, O =r: 4 NH, HCO3 + CO,

terwijl als tusschenprodukt alloxan en ureum zouden ontstaan ; dit

laatste konden zij aantoonen, het eerste echter niet. De bovenge-

noemde onderzoekers lieblien in het geheel niet met reinkulturen gewerkt.

Het resultaat waartoe E. Gérard ") kwam was dat er twee pro-

cessen naast elkaar verliepen ; eerst zoude door de bakteriën het

urinezuur worden afgebroken tot ureum en tartronzunr en, in de tweede

plaats, het ureum door de ureumbakteriën worden gehvdrolyseerd tot

ammoniumcarbonaat. Op grond van mijn eigen onderzoek kan ik mij

met deze opvatting niet vereenigen. Diit er tartronzunr zou ontstaan is

slechts een hypothese, Gérard heeft dit zuur niet kuimen aantoonen.

Dit gelukte hem wel wat betreft de aanwezigheid van ureum.

De eerste die de omzetting van urinezuur door middel van rein-

kulturen bestudeerde was C. Ulpiani '). Hij verkreeg een mikrokok,

die in reinkultuur het urinezuur aantastte. De minimum en de

maximum tempei'atuur voor dit organisme zouden 29° en 40° bedra-

gen, terwijl de optimum temperatuur 39° zou zijn, helgeeii i)lijkbaar

onjuist is. Ook zijn opgave, dat de geïsoleei-de bakteiie geen glucose

zou assimileeren berust klaarblijkelijk op een verkeerde proefneming.

1) Landwirtscli. Versuchst. 1890, deel XXXVIII, pag. 157.

») Gomptes rendu.s T. 122, pag. 187 en T. 123, pag. 185.

3) Rendiconti d. Acad. dei Lincei 1908, ï. 12, p. 236.
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Op zij» verzoek liepaalde Cingolam de vergelijking volgens welke

bet proces verioopl. Hij kwam tot het resultaat dat dit aldus zou

geschieden :

C\ H, X, O, + 2 H,0 + 3 O =: 2 NH, CO NH, + 3C0,.

Op vierderlei wijze is door mij de afbreking van het urinezuur

door miki-oben aan een onderzoek onderworpen : Ten eerste als aëroob

proces: ten tweede als anaërobe gisting: ten derde als denitrificatie

;

ten vierde als sulfaatreductie. Wat dil laatste betreft kan ik kort

zijn, onder geen der door mij gekozen omstandigheden kon ik met

urinezuur een reductie van sulfaat door bakteriën verkrijgen.

Bij mijn onderzoek zijn zeven bakteriënsoorten op den voorgrond

gekomen, waarvan de zes eerste aëroben zijn, de zevende een echte

anaërobe is. Hel zijn: 1'' Bacillus fluorescens liquefaciens ;
2'' B.

fluorescens non liquefaciens ;
3"^ Bacterium calco-aceticum (welke

soort waarschijnlijk nieuw is, maar in het Mikrobiologisch Laboi'atorium

der T. H. S. reeds op \erschillende andere wijzen verkregen werd,

en onder dezen naam daar in kultunr gehouden wordt; :
4*^ Bacillus

pyocyaneus :
5<= een aroma voortbrengende soort, welke ik Bacterium

odoratiim noemen zal ;
6« een ureumsplitser, en 1" een bacillus, welke

het urinezuur anaëroob \ergist, welke \erder Urohncteiium Miisculi

en Bacillus ucidi vrici genoemd zullen worden.

De drie laatste bakteriën waren vroeger onbekeiuL of in elk geval

niet in reinkultuur gebracht.

2. De chemische omzettingen van het urinezuur

door de halteriën der aërobe Jiora.

Het is mij gebleken, dat bij alle onderzochte soorten iiij de aërobe

aantasting het urinezuur door de bakteriën geoxydeerd wordt. Daar

het waarschijnlijk was, dat de hierbij werkzame soorten dezelfde

verbindingen zouden voortbrengen, welke ook langs chemischen weg-

door alkalische oxydatie-middelen verkregen worden, heb ik onder-

zocht of door hun werking allantoine uit het urinezuur ontstaat.

Het is mij gebleken, dat B. pyocyaneus, B. fluorescens liquefaciens,

B. fluorescens non liquefaciens en B. calco-aceticum, het urinezuur

werkelijk oxydeeren \olgens de \ergelijking

C, H, X, O, + O + H,0 = CO, + C, II, X, O,

Allantoine

terwijl door dezelfde bakteriën het allantoine verder geoxydeerd en

gehydrolyseerd wordt, welke inwerking voorgesteld kan worden door

:

C\ H, X, O, + H,0 -f O, = 2 XH, CO XH, + 2 C0„

waarbij dus ureum ontstaat.
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Ook in de natuur wordt allantoine gevonden. Zoo werd dit lichaam

aangetroffen b.v. in de urine van zuigende kaUeren, in (k> allantois-

vloeistot' \aii runderen en in het sap \au liela \idgaris. ( Jok de

nienseii sclieidt liet at na het gebruik van kx)iytolfen bevattende s|)ijzen.

Zoowel het ureum als het allanli)ine kon ik langs cheinischen weg

aantoonen, iietgeen op de \olgende wijze is geschied. In een groote

Erlenme\ er-kolf, van i L. inhoud, werd 1 (t. urinezuur gebracht en

verder nog 150 mG. K,HP()^ en 300 cAP. duinwater. Na sterilisatie werd

met de te onderzoeken bakterie geënt en bij 30' gekulliveerd. Na
verloop van eene week was het grootste gedeelte van het toegevoegde

urinezuur verdwenen.

Ten einde het allantoine te isoleercn, werd aan de kultuurvloeistof

bariumhydroxjd toegevoegd om de fosfaten en het onaangetaste

urinezuur neer te slaan, daai-na werd met zwavelzuur de ovei'maat

baryt verwijderd. Nu werd ingedampt tot zich kristallisatie vertoonde

en alkohol toegevoegd. Dit deed een wit neerslag ontstaan, dat na

omkristallisatie uit water de karakteristieke kristallen van allantoine

vertoonde. Dit lichaam werd nog door de \olgende reakties nader

geïdentificeerd

:

'1°. AgNOj en een spoor ammoniak doen een wit neerslag ont-

staan, dat oplosbaar is in salpeterzuur en in overmaat van ammoniak;
2°. met mercurinitraat ontstaat een wit neerslag:

3°. Fkht.ing's koper-proefvocht wordt na lang koken gereduceerd

;

4°. de murexidreaktie valt negatief uit en

5°. bij de zilvei- bepaling in het zilverzout werd

gexonden 40,6J 7„, (berekend 40,75 ",'j.

Het ureum werd als volgt aangetoond: het alkoliolische filtiaat

werd drooggedampt en liet achterblijvende omgekristallisecrd. Met

salpeterzuur ontstonden de karakteristieUe kristallen van ureum-

nitraat '), ook gaf de stof de fraaie reaktie van cupri-ammoniimi-

cyaanuraat '); met salpeterigzuur ontwikkelt zich stikstof.

Ook biologisch werd aangetoond, dat de op die wijze verki-egen

stof nreum was. Dit geschiedde aldus: De te onderzoeken kristallen

werden in vleeschwater gebracht, waarin een hoeveelheid ureum-

bakteriën gesuspendeerd werden en eenige uren oj) 50^ gehouden.

Bij deze temperatuur heeft geen gi-oei plaats maar wel splitsing van

het ureum door de urease tot ammoniiimcarbonaal, dat bij de proef

in aanzienlijke hoeveelheid werd verkregen.

Men kan ook gebruik maken van het irisverschijnsel, \) '') door de

') H. Behrfns' Anleitung zur mil^ioclicmischen Analyse. Helt 4. pag. liS.

2) Beijerinck Gentralbl. f. Bakler. Bd. Vil 1901.

8) SöHNGEN Kon. Akacl. v. Wetensch. 12 Nov. 1908.
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stof toe te voegen aan gistwatergelatine, waarop een sterk splitsende

ureumhakterie gebracht wordt. De daarbij gevormde Newtonschè
kleurringen leveren het bewijs, dat de toegevoegde stof ureum is.

Het gevormde ureum geeft aanleiding, dat het kultuurmediura door

de urobakteriën sterk alkalisch wordt, zoodat men bij de afbreking

van het urinezuur twee duidelijk gescheiden flora's onderscheiden

kan : Een tlora karakteristiek voor het zwak zure of neutrale medium,
en een andere tlora, die voor den alkalischen toestand kenmerkend is.

Zooals boven medegedeeld is wordt bij de oxydatie van het urine-

zuur allantoine gevormd. Dit is zooals reeds gezegd een tusschen-

produkt, daai' het vatbaar is voor verdere ontleding, wat in over-

eenstemming is niet het feit, dat het veel onbestendiger is dan het

urinezuur.

De omzettingen door de bakteriën der neutrale Hora in de allantoine

tot stand gebracht bestaan uit een oxydatie en een hydrolyse.

Werkt een hydrolytisch reagens langs chemischen weg in op

allantoine, dan wordt, al naar den graad der hydrolyse, allanturzuur

en ureum, of glyoxyl-zuur gevormd, terwijl twee molekulen van

dit laatste zuur zich tot het bestendigere glykolzuur en oxaalzuur

omzetten.

Van die ontledingprodukten is ook bij de ,, biologische iiydrolvse"

het oxaalzuur gemakkelijk aan te toonen. Het bleek, dat alle vier

bakteriën, die deel uitmaken van de ,,neutrale tlora", n.m. 11. tluorescens

liquefaciens, B. tluorescens non liquefaciens, H. calco-ncelicum en

B. pyocyaneus, oxaalzuur voi-men. Dit had zich als kalkzout afgezet

langs de krassen van de wanden der kuliuurx alen. Het l)ewijs, dal

hetgeen zich had gevormd werkelijk calciumoxalaat was, gaf behalve

de kenmerkende kristalvorni, de oplosbaarheid in zoutzuur, de uiioplos-

baarheid iii az,ijnzuiii- en hel ontkleuren van /.uur permanganaat.

Bovendien bleef na verasschen een mengsel van calciiuuoxvd en

calciumcarbonaat achter.

De chemische oxydatie van het allantoine kan meerdere jiro-

dukten opleveren, waarbij als eindprodukt calciumcarbonaat gevormd

wordt.

Bij de biologische o.xydatie van hel iillanloine ontstaat aanvankelijk cal-

cium oxalaat. Dit vindt hiei'in een verdere bevestiging, dat zelfs in kultu-

ren,die als koolstofbron alleen calciumgly kolaat bevatten (dat geen neiging

heeft zich chemisch gemakkelijk tot calciumoxalaat om te zetten) toch door

de bakteriën oxalaat gevoi'md .wordt. Het oxydatieproces blijft hierbij

echter niet staan, maar het oxalaat zelve wordt weder verder geoxydeerd

tot carbonaat, dat vooral dan in ruime mate plaats heeft als aan

de kulluurvloeistof O.OSV» calcium-chloride wordt toegevoegd. Dit
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geschiedt niet nlleen in oplioopingen inei ullaiitoine of calcium-

glycolaal, ook het calciiimoxalaat als eeiiige koolslofbron worfit

door de bovengenoemde hakteriën geqxjdeerd, en wel \oornamehjk

door B. ealco-aeeticnm, zoodat men deze soort met caiciunioxalaaf als

koolstofvoedsel gemakkelijk nit tningrond ophoopen kan.

Om de snelheid na te gaan, waarmee het urineznnr verdwijnt in

de reinkultnren werden de verschillende geïsoleerde liakteriën in

leidingswater gebracht, waaraan eene bekende hoeveelheid nrinezunr

en 0.1 °/„ bikalinmtbsfaat was toegevoegd. Gebruikt werd acidnm iiricum

pur. van Merck, dat sneeuwwit was en geen weegbare hoeveelheid

asch bevatte. Het praeparaat werd voor het afwegen bij 110° tot

constant gewicht gedroogd. De snelheid van de aantasting kan op

twee wijzen bepaald worden en wel door na te gaan hoeveel urine-

zuur in eene zekere tijdseenheid omgezet wordt, of door te bepalen

na hoeveel tijd de toegevoegde hoeveelheid urinezuur geheel ver-

dwenen is.

Het komt mij voor, dat de eerste methode in dit geval de voorkeur

verdient, daar bij de tweede de remmende invloed der ontledings-

produkten zich sterk zal doen gevoelen, zoodal daardoor liet

resultaat minder duidelijk zal worden.

Ook heeft in het eerste geval de bepaling van het nog niet aan-

getaste urinezuur geen bezwaar. Na 2 dagen bij 30' geknltiveerd te

zijn werden de kultureji zwak aangezunrd met sterk zoutzuur en

gefiltreerd door eene Goochsche kroes. Als waschvloeistof gebruikte

ik een verzadigde oplossing van urinezuur in water. Om eenig oor-

deel over de grootte der fout te krijgen, die op deze wijze begaan

werd, voegde ik aan een sterk bakleriën-houdende kuituur van

B. tluorescens non liquefaciens, 50J niG. urinezuur toe: oogehblik-

kelijk daarna analyseerde ik en vond 499 mG. terug.

Werd urinezuur als eenige koolstof- en stikstofbron in overmaat aan-

' geboden dan verbruikte B. tluorescens liquefaciens in twee dagen 82 mG.
Voor B. tluorescens non liquefaciens en B. calco-aceticum waren

deze getallen respectievelijk 85 en 96 niG. ; de hoeveelheid der

kultuur-vloeistof bedroeg 150 cM.', terwijl '
,„

" \ \\- HPO^ toegevoegd

was.

Verder heb ik nog nagegaan of hel urinezuur ook belangrijk

werd aangetast als tegelijkertijd andere voedingsstoffen voorhanden

waren. Voor dit doel \oegde ik hetzij '
.,

°
„ manniet, hetzij \/, %

pepton toe aan de bovengenoemde kuliuur-vloeislof. die dus ook

een overmaat urinezuur lievatte. Na twee dagen was in de knlluur

waaraan manniet was toegevoegd dit nog aan te toonen :



B.
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De reaktie der vloeistof van Gérard was dan nog neutral, terwijl

de andere onder deze omstandigheden nog zwak zuur reageerde.

De flora, die aanvankelijk in de kuituur aanwezig was, bleek

in beide gevallen de zelfde te zijn en bestond uit B. tluorescens

liquefaciens, R. tluorescens non liquefaciens en B. calco-aceticiuno

.

Na herhaald overenlen werd P>. tluorescens liquefaciens door de

anderen teruggedrongen, hetgeen moet worden toegeschreven aan het

feit, dat het temperaluuroptimum van deze bakterie niet bij 30°

ligt, maar lager, ongeveer bij 25°. In de neutrale vloeistof van Gérard

kon deze mikrobe zich echter langer haiulhaven dan in de mijne.

De isolatie der bakteriën geschiedde op \'leeschgelatine platen.

Op agarplaten, waaraan behalve een weinig fosfaat ook urinezuur

was toegevoegd, zoodat de.geheele plaat gelijkmatig ondoorschijnend

was, verdween rondom de bakteriënkoloniën het urinezuur, tengevolge

van het gevormde ammoniumcarbonaat. Naarmate er meer van deze

laatste verbinding werd gevormd ontstond een ring van kristallen

waarin calcium-uraat aan te löonen was. Wanneer niet bij 30' maar

bij 37° gekultiveerd werd, bleek, dat (zoowel uit tuingrond als uit

grachtwater) dezelfde bakteriën als in de kuituren bij 30' verkregen

werden, met uitzondering echter van de gevallen waarbij B. pjocja-

neus in het entmateriaal voorkwam daar deze soort de overige min

of meer \Olledig verdrong. Het urinezuur bleek (.lus ook daarvoor

een bijzonder goed voedsel te zijn, \vaarbij echter het vermogen om

pyocyanine af te sciieiden verloren ging en slechts door herhaalde

üverenlingen in peptonoplossingen hersteld kon worden.

Herhaalde proeven leerden, dat geduren<le den winter 1907— 15)08

zoowel uit grachtwater als uit tuingrojid te Deltt op deze wijze

steeds een kiilluur verkregen werd, waarin B. pyocyaneus \erreweg

de o\erliand had. Toen ik evenwel deze proeven later herhaalde

kun ik nooit meer een kuituur verkrijgen, die deze soort bevatte.

Ook toen ik al^ entmateriaal grond uit den tuin van het Oceano-

grafisch Laboratorium te Helder gebruikte kreeg ik een negatief

resultaat.

Om mij nog groot er zekerheid op dit punt te vei'schali'eii, \oegde

ik aan een ruwe ophooping met urinezuur bij 37° een si)oor \an

een kidtuur van B. pyocyaneus toe. Hoe gering ook het aantal van

deze mikroben was, dat er in gebracht werd, steeds wisten ze zich

in de kuituren te handhaven, zélfs in de overentingen, zoodat hier-

mede het bewijs geleverd schijnt te zijn, dat het voorkomen \an B.

pyocyaneus in den grond slechts van voorbijgaanden aard was.

b. Flora van de alkalische fase bij de ontleding van het urinezuur.

Zooals in het voorgaande beschreven is wordt door B. tluorescens
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uit urinezuur ureum uevormd. Laai nieu een ruwe uplKMipiun' slaan,

dan kan men derlialve verwacliteu, dal de ureum-baicterien, die

evenals B. tluorescens in liet oorsproukelijl^ ent-maleriaal aanwezig-

waren, door liet gevormile ureum de voorwaarden tol iiumie ver-

meerdering zullen vinden, hetgeen ook werkelijlc het geval is zooals

de sterke ammoniakvorming bewijst. Zoo vertoonde een kulduii' die

op deze wijze vei'kregen was een titer van U,i8 N. De ureum Hora

volgt echter niet direkt op die van li. tlnorescens en verwante soorten,

want als een ruwe tlnorescenten-kultuur eenige dagen geslaau heeft ont-

wikkelt zich daarin nog eerst een aangename esterachtige geur, en de

uitzaaiingen doen dan zien, dat de aanxankelijk aanwezige soorten

plaats gemaakt hebben voor eene aroma voortbrengende mikrobe.

Melk als \oedingsmedium voor deze baklerie gebruikt iuxd een zeer

gunstigen invloed op de \'orming der reukstof, die na eenige dagen

deed denken aan de reuk van jonge kaas. Deze bakterie, B. odoratum,

vormt echter geen urease ofschoon ze wel het vermogen l)ezit om
ureum katabolisch te splilseu.

Om een inzicht te krijgen in de ureum Hora, die dan op H. odoratum

volgt, werd de kuituur uitgestreken op vleeschgelatine waaraan 1 "/o

ureum en 0,1 ";„ annnoninmcarbonaat was toegevoegd. Maar hierop

ontwikkelden zich geen ureumbakteriën, hetgeen echter wel

geschiedde op gist water gelatine met genoemde toevoegsels. Een
beschrijving dezer sooil werd niet gevonden, zij zal ( rohaci/his

Musciili genoemd wordeu. De temperatuur van 30 was /.eer gunstig

voor de ontwikkeling, (iaar vooral daarbij op \leescliagar met ureum

en ainmoniumcarbonaal een sterke ontwikkeling van urease vormende

kolonies plaats vond. .S[)oreiivoriiiing is nooit waargenomen. De
lengte der staatjes bedraagt ca. 2,5/11. (ilelatine wordl niet vervloeid.

Wat de inaxiiuuui lioe\"eellieid ureum betrefi die daai-iloor in 1 °/„

peptouoplossiug wordl omgezet, deze bedraagt 3,(i "
„

'
i.

Toevoeging van |)eploiien is voor de urcunisj)blsiug door deze

soort niet noodzakelijk, maar toch zeer gunstig om die si>litsingl)elangrijh

te doen worden ^). Calciumiualaat, calciiimlaktaal en glucose in ver-

eeniging met urenni gaven slechts aanleiding lot een zeer geringe

ontleding '').

4. Dcnitn'/icdfic met urincziivr als l-oolstuflinni.

Ent men een geheel mei water en urinezuur gevuld lleschje, waar-

aan men 1 "/u kaliumntlraat en een weinig neutraal kalinmfosfaal

toevoegt, met grond, dan ziet men, na onder deze anaërobe omstan-

1) Vpi-gplijk BEi.iEP,iNf:K Cptitr.bl. f. Bacteriol. II, Vil Bd. 1901.

2) Vergelijk Söhngen, Kon. Akad. v. VVetensch. 12 Nov. 1908.
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dighedeii eeiüge dagen bij 30° gekiiltiveerd te hebben, een gasont-

wikkeling. A'angt men het gas op, dan blijkt dit te bestaan uit een

mengsel \an koolzunr en stikstof.

Eene uitzaaiing op vleeschgelatine doet zien dat de denitriticeerende

bakterie, B. Stutzeri '), de oorzaak van deze gasontwikkeling is, zoodat

men deze soort op de genoemde wijze goed ophoopen kan. Zij deni-

triticeert ook uitstekend met urinezuur in reinknltuur: in di-ie dagen

werd bijv. 250 m(T. KNO, in 250 cM". kultuurvloeistof volkomen

ontleed, zoodat met difenylamine geen reaktie meer verkregen werd.

Bij denitrificatie in "t algemeen is de stikstof die ontwijkt afkomstig

van het nitraat of nitriet en niet van de organische verbinding daarbij

betrokken. Bij liet urinezuur bestond kans, dat dit anders zou

zijn, daar de amidogroepen van dit zuur in het zwak zure medium met

het ontstane saipeterigzuur wellicht zouden kunnen reageeren en

zoodoende per niolekuul nitraat twee molekulen stikstof zouden ont-

wijken. Kwantitatieve proeven hebben echter doen zien dat dit ook

hier niet het geval is.

Toen deze zelfde denitritleatieproef bij 37° werd herhaald verkreeg

ik in den winier 1907—J 908 B. pvocyaneus. Was deze bakterie

niet in den gi-ond aanwezig, zooah in 1909 het geval was, dan

bleef de denitriticatie in dit geval zwak, daar de temperatuur van

37^ te hoog is \oor B. Stuzeri, die ook dan de oorzaak van de

gasontwikkeling i.-;.

4. De veriiisting van het urinezuur door r,it miaërohr.

Evenals bij de denitrificatie werden voor deze proeven als kultuur-

vateu tleschjes met glazen stoppen gebruikt van 100 cM.' inhoud;

liierin werd ongeveer 1 G. urinezuur gebracht en verder werd geheel

aangevuld met leidingwater, waaraan 0,1 "
„ kaliumfostaat toege-

Aoegd was.

Als entmateriaal diende tuingrond, die carbonaten bevatte, waaruit

door het vrije lu-inezuur een weinig koolzuur otitwikkeld wordt.

Deze geringe gasontwikkeling houdt echter spoedig np. Ook gracht-

modder deed goede diensten als entmateriaal. Met heigrond (met

Erica begroeid) gingen de gistingen minder snel op gang en moest

meer ent-materiaal genomen worden om een goede gisting te krijgen.

Wat de gunstigste gistingstemperatuur betreft, deze bedraagt omstreeks

35°: i»ij 45' is de gisting minder krachtig. Ook temperaturen beneden

30^ graden zijn minder geschikt daar de gisting dan niet altijd regel-

matig verloopt.

1) VAM Iterson Centralbl. f. Bakteriologie II, XII bd. 1902.
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Xa een dag bij 37° gekultiveerd te hebben, ziet men reeds de

eerste sporen van de gisting, wier intensiteit dan snel toeneemt.

Maar wanneer een zekere hoogte l)ereilvt is neemt de gisting sterk af.

Deze vermindering van gistkracht kon niet worden toegeschre\eri

aan het ontbreken van nrineziiur, daar dit nog met de murexidreaktie,

zoowei in de \'loeistof als in het neerslag op den bodem in ruime

mate aangetoond kon worden.

Wel deed eene nieuwe toevoeging van urinezuur de gisting op

dezelfde wijze doorgaan, maar gaf zooals Ie begrijpen was geen

afdoende verbetering. De gioote concentratie \an de ammonium-
verbindingen uit het urinezuur ontstaan, bleek de oorzaak te zijn

van deze belemmering der gistingsfmiktie. Deze schadelijke invloed

werd opgeheven door de toevoeging van neutraal magnesiumfosfaat

(MgH PO, . 7 H„0). Dit in water weinig oplosbare zout (0.01 gr.

per L.) bindt de ammoniak als amraoniummagnesiumfosfaat, zoodat

de i-eaktie neuti-aal l>lijt't. Dat de toevoeging van magnesiumfosfaat

werkelijk aan liet iieoogde doel beantwoordt blijkt ten duidelijkste

door vergelijking \an de mikroskopische beelden van een kuituur,

die pas begint te gisten en een, waarbij de gisting reeds afgeloopen

is. In het eerste geval ziet men slechts de onregelmatige urinezuur-

kristallen en de scheepjesvormige van het magnesiumfosfaat ; in

liet tweede geval de karakteristieke ,,doodkisten" van het ammonium-
magnesi umfosfaat

.

In het bezinksel op den bodem ziet men talrijke sterk beweeg-

lijke staven, wier beweeglijkheid snel afneemt bij toetreding

van zuurstof. Een overmaat van magnesiumfosfaat werkt dus ook

gunstig, doordat zij de bakteriëu de gelegenheid verschaft gemakkelijk

plaatsen te vinden met een gunstigste zuurstofspanning.

Wordt de gistende vloeistof op platen aëroob uitgezaaid, dan ontwik-

kelen zich daaroj) geen mikroben, die liet urinezuur vergisteji, maar

wel B. calco-aceticum.

Het eigenlijke gistingsorgaiiisine, dat tol nu toe onbekend gebleven

was en Bacillug acidi uricl zal genoemd worden, is een sporenvormende,

sterk bewegelijke, obligaat-anaërobe soort, w^aarvan men hiernevens

fotografiën ziet.

De gemiddelde lengte der staven is 5 ft ; de dikte daarvan is 0.7 (li en

de middellijn dei' s|)oreji is ca. 2.5 ;i. De staatjes zijn sterk beweeglijk,

maar door kuituur op platen gaat de beweeglijkheid echter geheel verlo-

ren. De sporen zijn rond en zijn eindelings geplaatst, maar het komt
ook voor dat zij langwerpig zijn. De koloniën op vleeschagar zijn

doorschijnend, rund of meer onregelmatig van \orm. Zij kunnen
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alleen onder zeer strenge afsluiting der lucht gekuUiveerd worden.

De grootte dezer koloniën is sterk afwisselend.

Aangaande de produkten der gisting werd het volgende vastgesteld.

Het ontwijkende gas bestaat uilsluitend uil koolzuur. Eenige kwan-

titatieve proeven deden zien, dat i>er inolekuul urinezuur drie mole-

knleu kddlziiur ontwikkeld worden. Verder bleek dat de urenm-

groepen ouigezet worden tot ammoniak en dat azijnzuiir ontstaat.

De iioeveellieid van dit laatste zuur is sterk afhankelijk van den

aard der gisting: een ruwe opliooping levert meer azijnzuur dan een

gisting, die al herhaald oxergeënt is of door reinkultuur is \erkregen.

Wat het cliemisme dezer gisting betrefb blijkt de gevormde hoe-

veelheid kt)olzuur ox'ereen te komen met de formule zooals Strecker ')

die gegeven heeft \oor de hydrolytische ontleding van urinezuur:

C^H^N.O, + 5 H.,( ) = C.H.NO, + 3 VO, + 3 XH,
Glykokol

(TJykokol heb ik echter niet kunnen aantoonen. Maar het is zeer

goed mogelijk, dat dit liciiaam door verdere inwerking iler bakteriën

tot azijnzuur gereduceerd vvoi'ilt.

De ontleding zou ook kunnen i)laats hebben volgens de \ergelijlcing :

C^H,,N,( ), + 6 H,0 = 3 CO, + CH.OHCOÖH + 4 NH,
Glykolzuur

Maar het glvkoizuur heli ik evenmin als het glykokol met zeker-

heid kunnen aantoonen,") doch ook hiervoor bestaat de mogelijk-

heid, dat het gereduceerd worilt tot azijnzuur door de inwerking-

der bakteriën, hetgeen later verder onderzocht zal worden.

Saiiienvatting.

In liet vooi'gaande is gebleken: J°. Dat bij de aantasting van

het urinezuur door aërobe mikroben, dit zuur afgebroken wordt

tot koolzuur CU ammoniak, terwijl als tusschenprodukten allantoine,

nreuM) en oxaalzuur gevormd worden. De bakteriën, die dit bewerk-

stelligen zijn te verdeelen in twee groepen : Eene tloi-a van het

zwak zure of neutrale medium, waartoe behooren : B. fluorescens

liquetaciens, W. fjuin-escens non li([uefaciens en B. calco-aceticmn, en

een ilora, die zich in de alkalisch geworden kultuurvloeistof ont-

wikkelt, bestaande uit: B. odoratum en B. Musculi.

2°. Dat B. pyocyanens en B. Stutzeri gevoed met urinezuur als

1) Zeitschr. f. Chemie 1S68 pag. •2lb.

'-) Om dit zuur te vinden liet ik de gisting plaats hebben in een Ghamberland-

bougie, omgeven door steriel water, ten einde de onslane tusschenpiodukten gelegen-

heid te geven weg te diüundeeren, maar te vergeefs.





P. LTEBERT. „Het afbraken van het urinezuur door bakteriën.

Fig 1.

Bacillus acidi urici, gekleurd met carbol-fuchsine (720).

Fig 2.

Bacillus acidi urici, ongekleurd (720).

Verslagen der Afdeeling Natuurk. DL XVII. A". l'JOS/9.
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koolstofbron, bij aanwezigheid van salpeter denitriticatie te weeg

kunnen brengen.

3°. Dat bij volledig anaërobe aaiuasiing het urinezuur vergist kan

worden door de sporenvormende Bacillux nridi iiriri n. sp., waarbij

koolzuur, ammoniak en azijnzuur gevormd worden, en wel omstreeks

3 mol. koolzuur per mol. ontleed urinezuur.

Het zij mij vergund, hier ter plaatse mijn dank te betuigen aan

Professor Beijerinck \oor den grooten steun, die ik steeds van hem

ontvangen mocht.

Lnhotritdi'iiiw rnoi- Mikrofiiofo'/ie der Techiu.<chr Hoogescltool

.

VERKLARING DER FIGL'REX.

Fig. 1. Bacillus ackli iiri'-i. Verg. 72o. Van kolonie op viee?cliboiiillon-agar,

levend gefotografeerd.

Fig. 2. Bdcillus ackli urici. Verg. 720, (Zeiss. 2,5 uiM. Proj, oc 2). Van kolonie

op vleeschbouillon-agar, gekleurd met carbolfucli.sine.

Wiskunde. — De Heer Schoite b'iedt eene mededeelins aan van

den Heer S. L. van Oss: „Oro- pentasfcri.-fclic itiecthunde'\

(Mede aangeboden door den Heer J. Cardi.naal).

1. Ten opziehie van een rechtJioekig coiirdinatensimplex ^,>A'j A-jA'^A'^

en \an een imaginair eenlieidspunt, welks cartesiaansche coi'trdinaten

zijn : .i'i = .r, = ,c, = x^ = i. stelt de vergelijking

^\ + '^\ + '•% + •'•% + '•% = ^ (1)

een reëele hypersfeer H voor in een \ierdiraensionale ruimte R^.

7a] X een punt van R. X' de stereografiselie projectie van A' op

de R, .r, = O, zijn verder (>X, (>Y, OZ rechthoekige a.ssen, samen-

\allend respectievelijk met (>X^, OX,, 0X„ dan gelden de volgende

betrekkingen :

X, : ,r, : ,r, : ,r, : .r, := 2x : 2;/ : 2z : .,•= + ,y= + ^^' - 1 :
'tZl''+ ^'+ ^^

i

Stellen wij :

2jr=x\ , 2>)^x\ , 2z=.r\ , :r'-i-,'r + r'— 1=^', , .r'- J^,/' -\-z^-\-l—ije\,

dan geldt identiek :

.r'\ 4- -r'\ + .r", + .v'\ + .,"., = (1)

Deze r',- zijn, zooals bekend, de pentasferische coördinaten van

het punt A'' ten opzichte van de vijf orthogonale bollen.

,<• = O , // =: O . ' =: O , .r» -t- »/' + r" _ 1 := O , .c' -f ƒ -)- s» + 1 — O,

De accenten weglatend verkrijgen we dns analytische identiteit

tusschen de meetkunde van de hypersfeer H en die der j)entasferi-

sche ruimte II.
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2. Gevolgen.

I. Een lineaire \ergelijkinii- in jjeiitasferisclie puntcoordinaten

^^='•, = (2)

stelt een Itol ï voor, zijnde deze de stereograilsche projectie van

de doorsnede met H van de i?,, die dezelfde vergelijking heeft.

De ('Oëflicienten g, zijn de foördinaten van ï.

II. Tirec lineaire vergelijkingen

S I,-
.-,• = , ^ Ij; .r, =0 (3)

Stellen den cirkel ^/H voor.

III. Drie vergelijkingen

2ïi.vi = , ^>,v.'7 = . ^C,.vi = Q . (4)

stellen het puntenpaar 1. H 7j \oor.

IV. Yier vergelijkingen in puntencoiirdinate]i

^i" .-,• .<, = 0,2' iii ,r, r= O , :S' ?,• XI ==0 , ^Ed, .n = O, . (5)

hebben in "t algemeen geen meetkundig eqnivalent.

Y. ï is een nnlJwl als de overeenkomstige /i, ƒƒ raakt, derhalve als

^§r = ö (ö)

VI. Twee bollen Z en H snijdeii elkaar rechthoekig als de overeen-

komstige ruimten H, geconjugeerd zijn ten opzichte van H, d. i. als

^ï.hi = ^) (7)

3. Beschouwen we nu in onderling verband de betrekkingen.

2' xi = O : identiteit der pentasferische puntcoordinaten (1)

2S ï; .1-, = O : vej-</el/jkin(j van den bol ï, . . . , . . (2)

2 §i =: O : voorwaarde dat Z nidhoJ is (6)

:^ ^/ V O : „ „ twee bollen Z en H elkaar

recluhoel-iij snijden (7)

dan valt het volgende op te merken.

Niets belet ons een stel onafkankelijke .i-, te beschouwen als de

coördinaten van een bol X welke dezelfde zijn als die van een punt

A' in /i\ : ileze bol is dan de stereografisclie pj-ojectie van de door-

snede der poolruinde van het punt A met de fundamentale hyper-

sfeer.

Hiermede verschijnt de betrekking JS" .i" =:=: O als de verqelijking

van een driedimensionaal nulbolleiigebied in de vierdimensionale bollen-

ruimte n.

De betrekking 2 ^, .t, := O treedt dan op als de voorwaarde, dat

de bollen Z en A' elkaar rechthoekig snijden.

Als vergelijking in .i'-variabelen stelt deze betrekking den bol Z
voor als drager van het complex van a-bollen, die dezen rechthoekig
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snijden, als vergelijking in C-\'ai'iabelen een bol A' als drager van liet

complex §-bollen die dezen rechthoekig snijden.

De hevrijdimi der pentasferische meetkunde van de identiteit (1)

verheft de ruimte TI tot e''ii lineaire vierdinK'mionnle ruimte, laaarin,

krachtens de vastgestelde, nu volledig geworden corres-

pondentie met R,, x-bollen en ï,-boUen als duale elementen tegen-

over elkaar komen te staan.

4. Tafel van Correspondentie.

In pentasferisehe ruimte II. In R^

j;-Bol element Punt-element

x-Bollen waaier voor te stellen door de tu\'e nul-elementen Rechte

„ bundel ,, ,, „ „ orthoganalen cirkel Plat vlak

,, complex „ ,, „ ,, ,, ï-bol R,

§-Bol element /?3-element

§-Bollenwaaier „ ,, ,, ,, gemeensch : cirkel Plat vlak

,, bundel ,, ,, ,, ,, ,, puntenpaar Rechte

„ complex ,, ,, „ ,, orthoganalen x-bol Punt

Bij deze keuze van representanten blijft het verband tusschen R,

vlak, lijn in R^ en 5-bol, cirkel, puntenpaar in II, zooals dit eerst

werd tot stand gebracht met behulp van de hypersfeer H, onver-

anderd voortbestaan; alleen is er uitbreiding aan verleend door het

optreden van den .r-bol als beeld van een willekeurig punt in R^.

De toepassing \an deze beginselen ligt voor de hand, deze strekt

zich uit over het geheele gebied der projectieve meetkunde van R^

;

we mogen hierom de pentasferisehe meetkunde, bevrijd \an de iden-

titeit (1) karakteriseeren, als de projectieve meetkunde der ruimte II,

welke in wezen niet verschilt van die in R^.

Hiermede is gezegd dat het ]ui met de .•<j)eciale exploratie der

ruimte /7 feitelijk uit is.

Het is nu alleen nog maar onze taak, te toonen op welke wijze

de daadwerkelijke constructies in /7 verband houden met die in R .

De enkele eenvoudige voorbeelden, die wij gaan behandelen mogen
voldoende zijn om toe te lichten, dat figuren in II, waarvan de over-

eenkomstige in R^ met behulp van lineaal a//ee« construeerbaar zijn,

voor hunne constructie slechts het gewone gebruik van Hnea(d en

passer eischen.

5. Wij willen dan de aandacht vestigen op eenige eigensriiappen,

die zich groepeeren om den door Stefanos ontdekten pentacykel en

de zeer nauw daarmee in verband staande confitjuralie van Segre.

65
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XVll. A". 190Ö/9.
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Wij hebben slechts te wijzen op de verhandeling \an Segre in

Rendiconti di Palermo dl. II, en die van Oosserat in Annales de

Toulouse dl. III, om te doen inzien dat de pentacvkel van Stefanos

en de geassocieerde vijftallen van Segre eigenlijk aeqnivalente tiguren

zijn. Immers, als Segre aantoont, dat de 5 transversaalvlakken van

6 rechten een geassocieerd stel \^ormen, dan is hiermede gezegd, dat

de gemeenschappelijke elementen van 6 vlakken-complexen in R^ de

transversaalvlakken zi_in van de assen der in den door 6 lineaire

complexen bepaalden biuidel voorkomende ontaarde complexen.

(Waaruit tevens volgt, dat deze assen de door Segre bestudeerde

cubische variëteit met 10 dubbelpunten vormen.)

Hieruit volgt dan onmiddellijk, dat de pentacykel verkregen wordt

door de doorsnede van een stel geassocieerde vlakken met een hjpersfeer

stereografisch te projecteeren.

Maar nu treed ook, de duale tegenhanger van den jientacykel, de

liguur van 5 i/easisocieerde puntenparen, op als stereogratische projectie

der doorsnede van een stel geassocieerde rechten.
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Evenzoo verkrijgen de beide duale vormen van de configuratie %mn

Segre hun beeld in onze ruimte.

Dat dit verband inderdaad aaideiding geeft tot een zeer eenvoudige

daadwerkelijke constructie van den pentacjkel of van het ten opzichte

van dezen duale stel geassocieerde puntenparen, moge blijken uit

de eenvoudige wijze waarop zich een stel geassocieerde vlakken of

lijnen laat voorsteilen. (Fig. 1 en 2).

Wij hebben in deze figuren de elementen f, f, die een gegeven

viertal a, /;, c, rf, resp. u {i y ^ tot geassocieerd vijftal voltooien, afge-

leid door toepassing van de eigenschaii der dubbelvieren ,.,,,,
a o c d

« ^ y ff

a' i3'
v' ó' '''^* *^^ ruimte (/ui') (bh') (cc') {dd') elkander in i' snijden,

resp. dat de sniji\unte)i <(/«', ,?/,}', y/y', d/d' in 't vlak f liggen, hierbij

gebruik makend van de in 't leerboek \an Prof. Schoute iiehandelde

methoden der beschrijxende meetkunde in R^.

Wij gaan niet in op de verdere, overigens zeer eenvoudige voort-

zetting dezei' constructies, omdat het ons meer te doen is, binnen de

ruimte Tl blij\'end, deze merkwaardige figuren te doen ontstaan,

steunend op de meer formeele zijde onzer correspondentie.

We achten het gewenscht vooraf de volgende opgave te behandelen.

65*
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Gegeven drie puntenparen a, b, c,

het hierbij behoorende ineidente

paar / te bepalen.

Gegeven drie cirkels «, ^, y den

hierbij behoorenden incidenten cir-

kel P. te bepalen.

(Puntenparen noemen we inci- i (Cirkels zijn incident als ze

dent vpanneer de door hen be- ' elkaar in twee reëele of imagi-

paalde waaiers een element gemeen i naire punten snijden).

hebben; ze liggen dus op een cirkel).

Men herkent in deze opgaven de getransformeerden van de volgende:

De transversaal / te bepalen van
j

Het transversaalvlak ) te bepa-

drie lijnen a, b, c. len van drie vlakken «, (?, y.

Van deze hebben wij de zeer eenvoudige oplossing die we hier

symbolisch, aldus voorstellen :

{b c) = A (?/y = A
[ca) = B y/« = B
{ab)= r «//J= C

A/B/r=l ABC = x

Lezende nu deze sj'mbolen als volgt

:

door b en c §-bol A
| a!-bol A orthogonaal t. o. v. (? en y

,, f ,7 a „ B
\ „ B „ „ „ ,, y „ «

„ a „ b „ r ' „ C „ „ „ „ a „ ^

A, B, r snijden elkaar in / ' cirkel?- .. .. ,. ,, A,B,C,

dan hebben we hiermede een oplossing verkregen die, afgezien van

het verband met R^, ons als de meest natuurlijke voorkomt.

Wij gaan nu over tot de constructie van de coniiguratie van

Segre in de ruimte //.

Wij transformeeren direct de hierop betrekking hebbende stellin-

gen, die oorspronkelijk als stellingen in R, zijn gedacht.

Gegeven zijnde vier elementen :

puntenparen a, h, c, il
|

cirkels «, fJ, y, rf

dan kan men het bij elk drietal behoorend ineidente element bepa-

len, zoodat er een dubbelvier

a b c d a ^ Y <f

a' b' c d' a' ^ y' (f

gevormd vv^ordt, waarin elk element incident is ten opzichte van de

drie niet tot dezelfde rij of kolom behoorenden.

Construeert men nu de vier
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g^boUen ^-bollen

{aa')
,
(W) , («O ,

(dd')
,

a/a' .i/^i' y/y d/ö',

dan snijden deze elkaar in een dan bepalen deze één orthogonale

puntenpaar <-. cirkel f.
'

Past men deze constructie toe op elk viertal uit

a h c d f,
I

« j3 y (f f,

dan voert deze steeds tot het ontbrekende vijfde terug.

Zulke vijf elementen vormen

een geassocieerd stel puntenparen
|

pentacj'kel.

De volledige aldus optredende tiguur is de configuratie van Segre.

Eindelijk nog een constructie van den pentacykel en zijn duale

figuur, berustende op de hierop betrekking hebbende stelling van

Segre, die we getransformeerd weergeven

:

Zes puntenparen, willekeurig
j

Zes cirkels willekeurig gegeven

gegeven zijnde, zijn er 5 cirkels
i
zijnde, zijn er 5 puntenparen die

die ten opziclite van elk dezer I ten opzichte van elk dezer cirkels

puntenparen incident liggen. Deze incident liggen, Deze vormen een

vormen een ]ientacvkel.
I
geassocieerd stel.

Wij krijgen nu tegelijkertijd een constructie dezer vijftallen met

het volgende op liet beginsel van Schubert berustende bewijs dezer

stelling

:

We beschouwen het bijzondere We beschouwen het bijzondere

geval dat de jmntenparen na' hh' geval dat de puntenparen aa ,J,i'

cc' twee aan twee incident liggen, yy' twee aan twee incident liggen,

zoodat zoodat

(ac^) = « aja ^n A
{bh') = ^ b/b' = B
(cc') = y e/c' = B
dan zijn de incidente cirkels

jr, = (.4 B C)

•,r, = {A mM)
jr, = {BY)/{Ba)

'jt, = {Ca/(C^)

Deze vormen een pentacykel.

a/a' := a {««') = A
/ï/^' = b {^^') = B
Y/y' = r (yy') = F
dan zijn de incidenten puntenparen

p. = -4/z?/r

p, = {bc){ca)/{ab)

p, = (-4/6 A/c)

p,={B/cB/a)

p, = (r/ar/b).

Deze vormen een geassocieerd

stel.

De beteekenis van deze symbolen zal den lezer nu wel duidelijk

zijn.
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Dierkunde. — De Heer Einthoven hiedt eene mededeeling aacn

van den Heer .1. Boeke: „Over rorin m onfiinkkeün<j ran de

iiiotorische ehuljüaten hij de hoocjere vcrtehraien." (Met 11

afbeeldingen).

(Mede aangeboden door den Heer L. Bolk).

In den loop van een onderzoek naar de ontwikkeling der spier-

segmenten bij de zoogdieren en bij den menscli, speciaal van de

spieren der extremiteiten, bleek mij, dat het verkrijgen van een

juist inzicht in den samenliang tusschen de latere individneele spieren

en de oorspronkelijke spiersegraenten eerst dan mogelijk is, als men
de motorische zenuwen van hunne eerste ontwikkeling af electief

kan kleuren en ze vervolgen tot waar zij in de zoo onduidelijk

segmentaal gerangschikte praemusculaire celoplioopingen (,,praemuscu-

lar mass" van Babdeen en Lemis) indringen. Alleen dan kan men
zich een beeld vormen van de oorspronkelijke segmentale innervatie

van de latere spieren en kan men de indi\idueele spieren zeil

^^vooral met behulp van de plastische reconstructie-methode) in hunne

ontwikkeling vervolgen. Bij dit gedeelte van liet onderzoek bleek nu,

dat de ontwikkeling der motorische zenuwen, speciaal van hunne

eindorganen, niet zoo is, als men zicii dat gemeenlijk, vooral op

grond van de latere, met behulp der nieuwere zenuwkleui'methoden

verrichte, onderzoekingen van Rajion y Cajal'), Tello^), en London &
Pesker"), voorstelt, nl. dat de motorische zenuwen, de uitloopers

der neuroblasten, verder zouden uitgroeien, in de myotomen indringen,

zich vertakken, en dat daar waar de einden met een spiervezel

in aanraking komen, deze einden knopvormig aanzwellen, totdat

zij allengs uitgroeien tot eene motorische eindplaat.

Indien men slechts van den aanxang humier ontwikkeling af de

zenuwvezelen electief weet te kleuren^), bijv. door middel van

gereduceerd zilver (methode Bielschowsky'), ziet men, dat de genese

der motorische eindplaten niet zoo eenvoudig is, doch dat zich nog

I) S. R. Gajal. Conliibucion al estudio de la estriictuia de las placas moti'ices.

Trab. del Labor. de Invest. biol. Tomo III fase, '2y'i. 1904.

-) Fr. Tello. Terminaciones en los müsculos estriados. Ibidem Tonio IV Fascic.

Iy2. 19Ü5.

'^} E. S. LoNDON und D. J. Pesker, Ueber die Entwickelung des peripheren

Nervensystems bei Öaugetliieren (weissen Mausen). Arch. f. Mikrosk. Anat. Bd. 67. 1906.

'j Bij zeer jonge embryonale zenuwvezelen verkrijgt men bijna altijd axonen-

kleuring. Eerst daar, waar differentiaties in de zenuwen zich vormen, worden

de neuiolibrillen afzonderlijk gekleurd.
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een aantal schakels tusschen het uitgroeien der neuroblasten-nitloopers

en het tot stand komen \an den definitieven vorm der volwassen

eindplaten bevinden. Ook komen dan daarbij eigenaardigheden in

den vorm der motorische eindplaten voor den dag, die een afzon-

derlijke bespreking verdienen.

De motorische zenuwen dringen in de mvotomen in, als deze in

het syncvtiale stadium verkeeren. Zij vormen dan in elk mjotoom
een werkelijken ^//f^.cM.y. d. w. z. de verschillende zenuwvezelen ana-

stomoseeren met elkaar. e\'enals dat bij sensibele plexusvorraing het

geval is. Of de motorische zenuwen van aan elkaar gi-enzende seg-

menten met elkaar anastomoseeren, heb ik niet kunnen vaststellen. Dit

ligt ook buiten het kader van deze mededeeling.

Zoodra nu de spiervezels zich uit het svncjtium vormen en in een

bepaalde richting gaan uitgroeien, ziet men de zenuwvezelen vooral

ongeveer loodrecht op de richting der spiervezelen loopen, met lang-

gestrekte mazen. Een zenuwvezel loopt dus over een aantal spier-

vezelen heen, en nu is het eerste begin van de zich ontwikkelende
eindplaten, dat telkens daar, waar de zenuwvezel een spiervezel

raakt, zich in liet verloop van den zenuwvezel een verbreeding ver-

toont, waarin een netvormige structuur der neurofibrillen duidelijk

wordt (tig. 1). Deze netjes \ormen zich dus in het verloop van de
zenuwvezelen. Van een kernophooping in de spiervezel daar ter

plaatse („Sohlenplatte") is dan nog geen sprake : deze vormt zich

eerst later. De in het verloop der zenuwdraden ingeschakelde neuro-
fibrillaire netjes groeien nu ter zijde uit (fig. 2, '^), en komen dus
langzamerhand naast de zenuwvezels te liggen, dooi een korter of

langer steeltje er mede verbonden, juist 0[) dezelfde wijze als dat

door Dr. dh Gkoot en mij ruim een ji«ir geleden voor de sensibele

zenuwen van het orgaan van Eimer in de snuit van den mol is

beschreven '). In den loop van dit proces vormt zich ook de op-

hooping vau korrelig sarcoplasma en van kernen hier ler plaatse

onder het sarcolemma, die wij als zoolplaat kennen. Daarbij worden
de neuroiibrillennetjes meer en meer gecompliceerd, groeien uit, ver-

takken zicii en zoo wordt langzamerhand de vorm der definitieve

eindpiaat verkregen (fig. 4, 5 en 6).

Daarbij doen zich nu vele verschillen voor, die ik her niet nader
zal bespreken ') : ééne complicatie mag hier niet onvermeld blijven.

Meestal groeien de neurofibrillennetjes naar ééne zijde uit en komen

1) J. BoEKE en G. J. de Groot, physiologische regeneratie van neurofibiillaire

eindnetlen. K. A. W. deze Verslagen, Vergadering van 30 November 1907.

^\ Een uitvoeriger en door meerdere afbeeldingen gedocumenteerde beschrijving

hoop ik spoedig te kunnen geven.
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öf links of rechts van de zenuw te liggen, door een steeltje er mede

verbonden. In andere gevallen evenwel groeit, zooals nit fig. 7 kan

blijken, hel neurofibrillennetje naar beide zijden gelijkelijk uit, en

blijft dan dus als 't ware in het verloof) van den zennwvezel liggen.

Het schijnt mij toe, dat wij hier voor ons hebben de genese van

de zoogenaamde „ultraterminale"' fibrillen, zooals zij reeds eenige

jaren geleden door Apathy en Riffim, later door Ceccherelli be-

schreven zijn, en waarvan het bestaan geheel ten onrechte door

Tello e.a. geloochend wordt. Hoe nog in dit stadium de neurofi-

brillaire netten, op verschillende spiervezels gelegen, met elkaar

kunnen samenhangen, blijkt uit tal van preparaten. Trouwens, een

groot gedeelte van het door Ceccherelli beschreven uit uiterst fijne

draden bestaande netwerk vun zenuw\ezelen, van de motorische

eindplaten uitgaande en tusschen de spiervezelen l'iggend, schijnt mij

toe een overblijfsel te zijn van de oorspi'onkelijke boveubeschre\en

plexusvorming der primaii-e motorische zenuwvezelen.

Dikwijls ziet men meerdere neurofibrillennetjes zich vlak bij elkaar op

dezelfde spiervezels vormen, waarna dan de geheele zenuw zich als het

ware tot een lis ombuigt (fig. 4), zoodat de twee takken naast elkaar

komen te liggen eii eerst een eind \erder divergeeren. Men zou,

om dit proces te begrijpen, kunnen denken aan de vornneranderin-

gen, die de oorspronkelijk bipolaire zenuwcel uit het ganglion spinale

ondergaat bij het worden tot een nnipolairegangliencel met 7-vormig

zich splitsenden uitlooper.

Uit dezen geheelen ontwikkelingsgang blijkt, dat men de motorische

,
.eindplaten" niet als werkelijk tenninide eindigingen mag opvatten,

hoewel men somtijds ook wel echte terminale, aan het einde van

een zenuw gelegen, motorische zenuwplaten aantreft. In den regel

verkrijgen zij deze eigenschap eerst secundair, door de bo\en be-

schreven outwikkelingswijze.

Een uiterst merkwaardige eigenaardigheid, die juist bij de beste

en meest volledig geïmpregneerde praeparaten, in welke de zenuw-

draden als pikzwarte als met inkt geteekende draden in het licht-

paars gekleurde spierweefsel te zien zijn, het beste te bestudeeren is,

is de \ olgende : bij vele motorische eindplaten ziet men, dat de

eindplaat niet door één, doch door twee zenuwdraden wordt gevormd,

waai van de eene dik, van het kaliber der gewone motorische zenuwen

is, terwijl de tweede zeer veel dunner is. Deze laatste zennwvezel

vormt ook een zeer veel fijner systeem van neurofibrillennetjes. Uit

fig. 5 en fig. 6 is de verhouding dezer twee zenuwvezels duidelijk te

zien. Dat deze beide zenuwvezelen niet takken van een zenuw, doch
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verschillende zenuwen zijn, kon worden vastgesteld daar, waar onder

gunstige omstandigheden de zenuwdraden van de motorische eind-

plaat at" een eindweegs terug vervolgd konden woi-den. Dal van

beide zenuwdraden de netirotibrilieiiuetjes werkelijk op de spiervezel

onder het sarcolemma, hypolemmaal, liggen, bleek daar, waar de

motorische eindplaat ,,en protile" gezien kon worden ; bewijzend

hiervoor zijn ook beelden zooals ik in tal \aii preparaten aantrof,

waar de vertakkingen van tien dunnen zenu\\draad die van het

eindappartiat \an den dikkeren zenuwdraad kruisten, en dan geheel

of gedeeltelijk tus^chen dezen en de myotibrillen van de s|iiervezel

bleken te liggen.

Dergelijke beelden, waarbij dus de motorische ^hypolenimale) enid-

plaat uir twee zenuwen, een dikkere en een uiterst fijne, wordt opge-

bouwd, trof ik niet alleen bij zoogdieren (talpa, erinaceus), maar ook

bij een menschelijk embrvo aan (tig. 6). Bij volwassen zoogdierspier-

vezels is mij nog niet gelukt, hetzelfde met zekerheid vast te stellen

en verwisseling met sensibele buiten het sarcolemma gelegen eind-

apparaten buiten te sluiten, (zoo bijv. in lig. 8).

Bij volwassen exemplaren \ an lacerta agilis evenwel, hel zelfde object,

waarbij door (jemei.i.i het intreden \an fijne merglooze zenuwvezels in

de motorische eindplaat werd besciireven '), kon ik bij goed geïmpreg-

neerde praeparaten met zekerheid \aststellen, dat in vele gevallen ook

hier bij het volwassen dier de motorische eindplaat uit twee zanuwen
zich vormt (lig. 8). Daar in BiELScHOWSKV-praeparaten de mergscheede

der motorische zenuwen steeds duidelijk te zien is, kon nu met

zekerheid worden vastgesteld, dat de hootVIzenuw, die de motorische

eindplaat vormt, merghoudend was, en dat daar naast eei zeer dunne
merglooze zenuwvezel in de zooiplaat nidrong, om zicli e\eneens

daarin te \ertakken. In tig. 8, waarin de mergscheede \ an ile hoofd-

zenuw (m) door eene stippellijn is aangegeven, is de verhouding

dezer twee zenuwdraden, hunne vertakking en de eindnetjes, die zij

vormen, duidelijk te zien.

Bij lacerta blijken nu ileze twee verschillende voi-mingen ook
gescheiden voor te komen. Naast beelden van een gewone motorische

eindplaat, zooals die in tig. 9 naar een BiELScHowsKY-praeparaat

geteekend is, vond ik bij hetzelfde dier uiterst fijne, uit een zeer

dunne merglooze zenuwvezel zich vormende eindplaatjes, waarvan er

1) A. Gemelli. Sur la slructure des plaques motrieos chez les reptiles. Le Neuraxe.

Vol 7. Fase. 2. 1906.

Nuove oisorva/.iotii s'.'lla ^lluUura ilelle placche motrici e dei fusi neuio- inus-

colari. Monilore Zool. ital. Anno 17. 1906.
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eene iii fig. 10 eii fig. 11 is weergegeven bij dezelfde xergróoting

als de eindplaat in fig. 9.

Het verschil tussehen beide eindplaten is steeds hetzelfde. Over-

gangen tusschen beide vindt men niet.

Men moet (bis wel tot de conclusie komen, dat bij de dwars-

gestreepte spieren twee soorten van eindplaten te vinden zijn, beide

onder het sarcolemma gelegen, beide voorzien van een ,,zooiplaat"

en van de voor de motorische eindplaat kenmei-kende kernophooping

daarin, twee soorten van eindplaten derhalve, die óf van elkaar geschei-

den of naast elkaar in de spiervezel indringend, beide de karakteristieke

eigenschappen van niotorische eindplaten vertoonen. Van deze twee

eindplaten is de ééne, uit een nieiyhoiu/cnde zenuwvezel ontstaan,

de gewone bekende motorische eindplaat : hoe moeten wij de tweede,

zeer veel fijnere, slechts een zeer ijl netwei'k van neuroflbrillen ver-

toonende, en uit een merijlodze zenuwvezel ontstaande kleine eind-

plaat opvatten 'r

Hierover een detinitief oui'deel te vellen, is vooralsnog onmogelijk, en

zal eerst na uitgebreid en vooral experimenteel onderzoek mogelijk zijn.

Slechts wil ik hier op eene mogelijkheid wijzen, die zich als van

zelf aan den onderzoeker opdringt, id. dat de fijne inergloiKe zennw-

vezel die het in de tweede plaats genoemde eindplaatje vormt, van

sympathischen aard is. Naast de gewone motorische innervatie zou

dan de dwarsgestreepte spiervezel langs den hier beschreven weg

nog een tweeden impuls ontvangen, door het svmpathische autonome

systeem haar toegevoerd. Dit zou in meer dan een opzicht voor de

opvatting van de zich in de dwarsgestreepte spiervezel afspelende

processen van groote beteekenis kunnen zijn. Daardoor zou niet

alleen de tonische innervatie van de dwarsgestreepte spieren, die juist

in den laatsten tijd meer en meer op den Aoorgrond gebracht wordt

en tegenover de alteratieve innervatie wordt gesteld '), in een nieuw

daglicht verschijnen, doch zou wellicht ook de groote groep der

trophische spierstoornissen, de vooral door de Fransche school klinisch

zoo nauwkeurig beschreven mvopathiën, zooals de atropine, de

pseudohy|)ertrophie musculaire, enz., van uit een nieuw gezichtspunt

met vrucht kunnen worden bestudeerd.

Leiden, April 1909.

1) Men vergelijke bijv. liet artikel van Armin van Tscheemak, Ueber den

BegriU' dei' tonischen Innervatioii, Folia neuro-biologiea Bd. 1. No. 1., en de

mededeelingen van van dkr Hoeven op het nat.- en geneeskundig congres te

Uu-fcht, die op lonus-verunderingen in dwarsgestreepte spieren bij oogenschijnlijk

typisch sympathicus-lijden wijzen.
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VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

Fig. 1. Spiervezels uit de tong van een embryo van lalpa emopaea, 26 mM.
grootste lengte, met motorische zenuw (m).

Fig. "2. Spiervezel uit cie tong van een embryo van talpa eur., ^9 mM. grootste

lengte, met motorische zenuw en terzijde uitgroeiend neurofibrillennet.

Fig. 3. dito dito van een embryo van 31 mM.
Fig. 4. Zich vormende motorische eindplaat met uitgroeiende neurofibiillennetten

uit de tong van een embryo van talpa van 31 mM. N = Zenuwbundel

I hypoglossustakje).

Fig. 5. Motorisclie eindplaat uit hetzelfde object als fig 4.

Fig t). Motorische eindplaat uit de long van een menschelijk embryo van 4'/2 maand

ra = Motorische liypoglossusvezel. a = accessorische (syrapathische ?)

zenuwvezel.

Fig. 7. Motorische eindplaat met ultraterminale vezel (u) uit de tong van een

embryo van talpa europaea van 31 mM.

Fig. 8. Motorische eindplaat op een dwarsgestreepte spiervezel (rugspier) van

een volwassen lacerta agilis. m ^ Mr^rghoudende zenuwvozel, a = acces-

sorische zenuv^-vezel.

Fig. 9. Motorische eindplaat van hetzelfde object als fig. 8.

Fig. 10. Uit een zeer dunne merglooze (.sympathische ?) zenuwvezel ontstaande

eindplaat op een spiervezel van hetzelfde object als fig. 8 en 9.

Fig. 11. Twee eindplaten, eene, van terzijde gezien, uit eene merglioudende zenuw-

vezel ontstaande (m), de andere uit een dunne merglooze zenuwvezel fi)

ontstaande. Rugspier van een volwassen lacerta agilis.

Alle figuren zijn bij een vergrooling van + 1800 maal geteekend, fig. 10

en fig. 11 daarna op Y-, verkleind. De kernen en de omtrek van de spiervezels zijn

door stippellijnen aangegeven.

De figuren zijn geteekend naar pre])araten volgens de methode Bielsi'Howsky—
PoLLACK vervaardigd.

Natuurkunde. — De Heer van dp^k Waai..-^ biedt eene luededeeiing

aan : ,,/>'//' //v/r/c tot (Je theorie der hvnaire nii'ii_i/.ie/.s-." X\.

1 Splitsin(; ukr spinodalI'-. i.r.iN.

In de twee vorige bijdragen iiei) ik enkele vinnieu van |il(i(iii)unl8-

lijnen bij niet xolkonien mengbare vloeistoilen l)esclire\en. Het onder-

zoek, lioe deze vormen van mogelijke waarden van f, en f, afhan-

gen, liad ik onderbroken, ten einde de door de tlieorio verkregen

vormen van plooipnntslijnen nader te beschrijven. Kn bij die be-

schrijving heb ik voor een oogenblik, vooral bij liet geval van fig. 41,

niet meer angstvallig de vraag overwogen, of deze plooipnntslijn wel

kan voorkomen bij de onderstelling \'an positieve fj en f.^. Ik moet

dns op deze kwe^iie 'aier nog teniu-komen. Maar daar ei- nog een

-zeer belangrijk geval van niet-volkomen menging kan voorkomenen
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ten minste gedeeltelijk bekend is, zal ik alvorens het afgebroken

onderwerp weder te hervatten, eerst nog dezen vorm beschrijven en

aan een nader onderzoek onderwerpen.

Het geval dat de spinodale lijn zioh in twee gedeelten splitst,

komt l)ij binaire mengsels meei-malen voor. In dat geval ontstaan

er, volgens de terminologie van Kortkwwj, twee hoinoyene plooi-

punten. En het eerste voorbeeld van zulk een splitsing hebben wij

reeds voorlang ontmoet ook bij volkomen mengbare vloeistotfen, als

er minimum Tt voorkomt. Dit geval mag ik als volkomen bekend

beschouwen. Dan is er ook minimum plooipuntstemperatuur die niet

veel hooger ligt ilan de nunimumwaarde van 7\., en bij een waarde

van X en c voorkomt, welke weinig xerschilt van die waarbij deze

minimumwaarde van Tk voorkomt, üp het oogenblik van het ont-

staan dezer twee plooipnnten mogen wij ze als een ^««r beschouwen,

maar verder is er geen enkele reden om ze als bij elkander behoo-

rend te beschouwen. Dan is —- voor de plooipuntslijn gelijk x,
dl

d-v
,

dT dp dp d'J'
.

omdat == O is : \ erder is - = ü. Maar — = — , is gelijk
d.v-p dx dx al da;

O X '^•' 6" P heeft noch miiiiimim- iiocli maximumwaarde. Het geval

dat 7' maximumwaarde zou hebben, in welk geval tle plooi

zich tot een enkel punt zou samentrekken, zal ik, als bij normale

stotfen niet bekend, buiten bespreking laten. Daar de dilferentiaal-

vergeiijking der spinodale lijn, zooals ik in Bijdrage II heb aan-

getoond, geschrev en kan worden onder den vorm -.

,d,>

''dv'/dv \

en in het splitsingspunt — onbepaald is, zal in zoodanig punt
ydwj,,,,,,

zoowel I

—
1

ais ( -
|

gelijk ü moeten zijn. De voorwaarde voor

een splitsingspunt der spinodale lijn, is dus, dat in zulk een punt,

zoowel de y>-lijnen als de «^-lijnen buigpunten vertoonen. En dus,

als wij de gevallen waarin splitsing der spinodale lijn kan plaats

hebben, willen leeren kennen, moeten wij den loop der buigpunten

van de p- en (/-lijnen kennen, nagaan waar de meetkundige plaatsen

voorgesteld door (—, 1
= en T

-
J = O, elkander snijden, en de

vraag stellen of door zoodanig snijpunt ook de spinodale lijn kan
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f<Pv\ fd-v\ ,, . , ,
.

gaan. Zoowel — =0, als — = (», heeft, uitgednikl ui ,r, r

\dx'J,, \dx\),,

en T ecu zoo ingewikkelden vorm, «lal liet mij niet doenlijk schijnt,

daaruit flen loop dezer krommen op te maken; maar is het ons

alleen te doen om ons een denkbeeld te vormen van de pnnten,

waarin deze krommen elkander snijden, dan levert fig. 1 van deze

Bijdragen, waarin de algemeene loop der /j-lijnen voorgesteld is, en

de latere fignren, waarin de algemeene loop iler r/-lijnen voorgesteld

is, ons daartoe genoegzame gegevens. Trouwens de meeste der hier

Ie bespreken eigenschappen zijn reeds hic en daar in deze Bijdragen

besproken, en voor mijn doel oj) het oogenhlik is het noodig om

deze verstrooide opmerkingen bijeen te brengen en misschien hier

en daar nader te preciseeren.

Wat den loon der kromme (
—

) = O aangaat, is het bekend dat

het punt, waarin ( —
j
= O de lijn {~\=i O snijdt, en wel het

snijpunt met de kleinste waarde van r, een strikpunt is voor deze

kromme. Van dat punt uit gaat links en rechts een tak, welke binnen

\
-\ =0 blijft, maar die ook door het strd<pnnt van ( j = O

gaat als de temperatuur gelijk aan de minimumwaarde van Tk is,

en ook regelmatig door blijft ioopen als 7' hooger is, en (
-

1 =0
zich in twee gescheiden gedeelten heeft gesplitst; in dit geval gaat

zij door de kritische punten van (
—

)
^0. Op niet al te kleinen

^d^v\
afstand van het strikpunt van (

—
)
= O, gaat de tak. welken wij

\dx-J^

hier bespreken, ongeveer door de kritische punten der mengsels, als

wij ze als enkeh'oudige stoffen zouden mogen beschouwen. Maar van

uit dat zelfde snijpunt van (

J

^ O en I
---

j
=: O, gaan nog twee

andere takken naar den kant van de kleine volumes. Deze takken

fdp\
liggen rechts en links van de kromme I — I = O, en zullen door

deze kromme fen slotte wel naarden rechterkant medegevoerd worden.

{dp\
De rechtertak loopt steeds door het punt, waarin I — I mmimum-

voliime heeft. Een lijn /> = c keert haar holle zijde naar de .i>as

tusschen de punten, waarin zij deze twee takken \'an 1 = O
\dx^Jfj
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snijdt. Maai' of hij genoegzaam hoosre waarde vaii /; deze twee pnnten

al oi niet samenvallen — in welk geval het gedeelte van ( -=:0,

dal van liet strikpnnt uit naar kleinere waarden van r loopt, een

gesloten kromme vormt, — dat al ot' niet samenvallen wordt be-

heersclit door de gedaante van de lijn v = b. Is deze laatste een

rechte lijn, zooals wij eenvoudigheidshalve in berekeningen maar

hebben aangenomen, dan is het samenvallen of uitgesloten of ten

d^b
minste onzeker. Maar mocht, wat inderdaad waarschijnlijker is, —

dx*

positief zijn, dan keei-t voor p=zcc, de geLeele /v-lijn over haar

geheele breedte haar bolle zijde naar de .r-as, en snijdt zij de lijn

(9^ =

"

" iet meer. Dan besluiten wij dat het gedeelte van

U, dat van het strikpunt uit naar kleinere volumes loopt,

/d'v\ ..

gesloten is, en dat de geheele kromme —
]
=z O een enkele samen-

\d.T-Jp

hangende kromme vormt, met een strikpunt in het hierboven ge-

noemde punt. Bij verhooging der temperatuur ondergaat deze kromme

een gedaanteverandering, welke het voor ons tegenwoordig doel niet

noodig is in bijzonderheden na te gaan.

/d^v\
Hesclirijven wij evenzoo in trroote trekken deii loop van (

—
|
= O

\d.r^Jg

fdp\
Ook voor den loop dezer kromme is de aanwezigheid van I — 1=0

\dxj„

Cd^^\
Aan het grootste lielang. Is deze lijn aanwezig en snijdt zij ( 1 =:= O,

'~ '
' \dx^ J ,,

wat dan in twee punten geschiedt, dan is het linkersnijpunt, weder

strikpnnt voor (
—

)
= 0. Van dat strikpunt uit gaan twee takken

\dx-J,i

fdp\
die in het gebied blijven, waarin —

|
negatief is. De linkertak,

\dxjv

welke naar de groote waarden van v loopt, blijft dus rechts van

(
— 1^0 en \ erwijdert zich van deze lijn : en de reclitertak gaat

\dxj,,

fd'-x^A
door dat punt van ^= O, waarin deze laatste kromme maximnm-

\dx'J,.

volume heeft, en blijft op zekeren veranderlijken afstand de lijn

/dp\
(
~

I
=0 in haar gang volgen. De twee overige takken, welke van

\dxjv
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uit liet strikpunt \ aii - =0 uitgaan, vormen weder een gesloten

kromme, welke links \ au ^ ^' 'igt en die door het punt inoet
V (/,/•/,.

gaan, waarin =0 haar miniinumvolnme heelt. In lig. 25,
\d,v' Jr

/dh\'\ fdp\
waarin

(
- =0 links van — =0 ligt is het geval geteekend,

ydx"^ /,. K.'^'^J

?d'v\
waarin — =0 niet meer een striklijn vormt. De gesloten kromme,

de lus, heeft het overige gedeelte losgelaten. Dat laatste gedeelte, dat

echter in tig. 25 niet geteekend is, vormt dan een continue kromme
/dp\

in het gebied, waarin - 1 <C O is, steeds op zekeren veranderlijken

afstand de lijn (
^

)
=0 volgende. De lus gaat door het maximum-

\dxj,.

/d"-xp\
volume en het miniinumvolnme van ) = O ') en sluit zich hoogst

\da;^ J,-

waarschijnlijk aan den linkerkant van deze kromme. In tig. 44 heb

fdp\ /dp\
ik voor het geval, dat ( — ^ ^ O zoowel — =: O snijdt als

ydxj,, V*'A
^

=: O, den loop der beide krommen — =: O en f
— 1^0

dx^ \d.x^Jp \da^'Jg

geteekend, terwijl in tig. 25 het strikpunt van f —
^ j
= O is wegge-

\ÜJ^ Jq

vallen, en dus een gesloten gedeelte van deze kromme zich van het

overige gedeelte heeft afgesnoerd, en geheel aan den linkerkant vanm =
\dxjv

/d'v\ /(i'r\
Vragen wij nu, waar I — 1 = en- 1 — I =: O elkander snijden,

dan zien wij dat dit alleen kan plaatsgrijpen in de meer of mindere

/dp\
nabijheid van — =0, en wel links van het punt, waarin deze

kromme minimnmvolurae heeft. En daar dit ook de plaats is waar
minimumwaarde van T^ voorkomt, kunnen wij de splitsing der

/dh^\
') In fïg. 25 is deze bijzonderheid echter over het hoofd gezien, en (

— 1 = ü

ten onrechte ook rechts van
(

=0 geteekend.

o ligt.
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spinodale lijn \ ei'wachteii bij mengsels, die minimumwaarde van

2\- bezitten.

Plen eerste mogeiijklieid \an snijding der beide krommen iiebben

f''i>\ MA
wij i)enedeii den boxcntak \an ^0 rechts \an f 1 ^ 0. En

dat komt voor in liet reeds \oorlang bekende geval van minimum-

plooipuntstemperatuur bij volkomen mengbare stoffen. Dat door dat

snijpunt ook de spinodale lijn kan gaan, en dus de y>-lijnen en de

</-lijnen elkander kunnen raken, zien wij in als wij bedenken dat

in dat [)unl de (/-lijnen bijna vertikaal loopen en de />-lijnen in

(clp\
de nabijheid van I 1 = evenzeer bijna vertikaal loopen. Maar ook

bij niet volkomen mengbare stollen komt dit geval voor, en wel in

het geval der vorige Bijdrage, dat door lig. 43 is voorgesteld. Door

groote waarde van n te onderstellen, in verband met e, en f, beneden

zekere grenzen, hadden wij niet volkomen mengbaarheid, terwijl verder

ondersteld werd minimumwaarde van 7 V-. Ik heb reeds er op gewezen,

dat de daar gegeven figuur wijziging zou kunnen ondergaan, naar-

gelang de component met de kleinste waarde van Tk ook die was

met de kleinste molekuulgrootte of omgekeerd. De gegeven figuur

blijft ongewijzigd als de stof met de kleinste waarde van 7\. die is,

welke hef gi'ootste molekuul bezit, en zou dus voor mengsels van

ether en water kunnen dienen. Daar met toenemen van de molekuul-

grootte de waarde \an Tk afneemt, hebben wij uit tig. 1 een strook

te kiezen links gelegen ; en daar \\\] nog minimum 21- onderstellen,

hebben wij deze te stellen bij een waarde van x, welke slechts weinig

fd-v\
kleinei- is dan 1. Dan komt het besproken snijpunt van — ) ^^^ O

\dx''Ji,

en
I

—
I
^ *' zeer dicht bij den component met de kleinste waarde

ydxy,,

van Th. Stellen wij daarvoor ether. De splitsing grijpt dan zoodanig

plaats, dat. zooals in tig. 43 geteekend is, het afgesplitste kleine

gedeelte in de as (,r = 1) bij verhooging van 7' samentrekt. Het

splitsingspunt ligt dus ook nu bijna samenvallejid met de .v, waarbij

Tk minimaal is en dicht bij de waarde van Vk voor dat mengsel. Het zou

dan ook beter geweest zijn, als ik de woorden (Bijdrage XIV p. 870)

,,maar bij andere waarde van T en x" achterwege gelaten had.

Het verdient opgemerkt te worden, dat in dit geval, waarin de lijn

:0 geheel weggedrongen is tot in de nabijheid van x=l,
dxj c

/d'v\
het gesloten afgesnoerde gedeelte van de lijn —

|
:= O ver van

\d.c'Jy
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() verwijderd is; liet bevindt zich n.1., omdat de kroinine

=z ü in de linker lielft gezocht moet worden, bij kleine waarde

van .('. Een snijpunt van
(
—;-

| = O en
d^v d'v\ fdp— I z=z o, links van —

dx^Jn \dx

en dat in fig. 44 geteekend is, is dus hier niet te wachten. Een derde

snijpunt dezer lijnen, ook in tig. 44 geteekend, rechts van (
—

1=
\d.xj„

Fig. 44.

en bij kleiner volume <lan (
—

)
= O, heeft voor splitsing der spino-

ydvjx

dale geen beteekenis — omdat daar geen punten dezer lijn aanwezig

kunnen zijn. Daar kunnen n.1. de p- en ^i-Wjnen elkander niet raken.

De y>-lijnen ioopen daar nagenoeg evenwijdig aan de .t'-as, en de

r^-lijnen omgekeerd bijna evenwijdig aan de r-as. Uit dit alles volgt,

dat als 2'jt een minimumwaarde bezit, de splitsing der spinodale lijn

zal plaats hebben in, wat wij zouden kunnen noemen, een rechter-

helft en een linkerhelft — ten minste in het geval, waarin de

component met de grootste waarde van b de kleinste waarde van

Tk bezit. Maar ook in het omgekeerde geval zal dit zoo zijn. Dan
66

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVII. A". 1908/9.
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echter vooraf de opmerking, dat fig. 43 gewijzigd moet worden, of

liever dat men dan bijna geheel het geval van fig. 40 terng heeft.

Men heeft dan uit de algemeene fig. 1 een strook te kiezen, welke
begint even voor het punt, waarin Tk minimumwaarde heeft, en

verder zich sterk naar rechts uitstrekt. Natuurlijk ook de waarden
n, 6, en e, zoodanig, dat niet alleen minimum Tk maar ook de

snijding van — =x O en I -— 1 = O plaats heeft en er dus onvolledige

menging voorhanden is. Teekent men voor zoodanig geval een p,x-

kromme bij gegeven T, dan zijn wij bij x ==. O reeds voorbij den

maximumdruk, en de druk neemt reeds bij j; = af. Oppervlakkig

gezien zouden wij kunnen meenen, dat Tk voortdurend toeneemt.

De /j,,i'-kromme heeft dus dezelfde gedaante en dezelfde eigenschappen

als bij het geval van fig. 40. Maar in de nabijheid van de minimum-
plooipiintstemperatuur komt er verschil : dan moeten de figuren 41n enz.

gewijzigd worden. Zoo is bijv^oorbeeld fig. 41/ de gedaante van het

rechtergedeelte op het oogenblik dezer temperatuur, maar dan bestaat

ook nog een klein gesloten takje dat van w = O uitgaat : en eerst bij

Tkj, welke hooger is dan (Tpi) minimum, is dat takje geheel in de

as teruggetrokken. De T,,2;-projectie der plooipuntslijn heeft dan wel

het dalende stuk AQ,, hetwelk bij het zich in de as w = terug-

trekkend takje behoort, maar de driephasendruk is in zoover gewijzigd,

dat de damptak, even als in fig. 40, de kleinste waarde van .ï bezit,

en dat dus ook niet aanwezig is bij lagere temperatuur het snijpunt

van damp- en vloeistoftak. Naarmate wij bij x = O dichter naderen

tot de X van de minimumplooipuntstemperatuur is het stukje AQ,
kleiner en is de waarde van x, waarbij de splitsing der spinodale

lijn plaatsgrijpt kleiner. Eerst echter als de beginwaarde van .? voorbij

het punt ligt met minimumplooipuntstemperatuur hebben wij fig. 41a

enz. terug. De waarnemingen, verricht bij het mengsel CO, en urethaan

doen de vraag rijzen, of bij dat mengsel misschien de beginwaarde

van X samenvalt met (7),;) minimum.

In de behandelde gevallen splitst zich de spinodale lijn steeds in

een rechter- en een linkerdeel, en de splitsing heeft plaats in dat

fd'v\ fd'v\ ^ , . , , ,

snijpunt van I
-— I = O en I — I ^ O, dat in hg. 44 door A is aan-

geduid. Zooals reeds hierboven is opgemerkt geeft de snijding dezer

krommen in het punt B nimmer aanleiding tot splitsing der spinodale,

omdat deze in B niet aanwezig kan zijn. Maar de snijding in het

punt C kan daartoe wel aanleiding geven, maar dan in wat wij

zouden kunnen noemen een boven- en een benedendeel. Heeft de

splitsing plaats gehad, dan omgeeft het benedendeel de ruimte, waar-
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binnen negatief is, en het bovendeel de ruimte, waarbinnen

- negatief is. Maar daar een spinodale lijn nimmer de kromme
da;

(ll=«
snijden kan, tenzij in een punt, waarin ook of =; O,

d'\p
of —- = O is, is voor de mogelijkheid der splitsing noodig dat de

(/'i|' /dp\
ki'omme =i O geheel aan den zelfden kant van — := O lie;t

d.v-
^

\d.ej, *

als het punt C, iets wat ook reeds in üg. '25 in acht was genomen.

d^xf)

Men zou weliswaar als de stand van —- = O zou zijn als in fig. 44
d.v'

geteekend is, een /.eer gecompliceerden gang voor de spinodale lijn

kunnen bedenken, waarbij deze lijn tweemaal door (
—

) = O heen-
\d.cj^

gaat, telkenmale rakende aan — = O maar behalve op andere
dx"

moeilijkheden stuit men dan op de volgende zwarigheid. In dat geval

d'ip
moet er voor de spinodale lijn rechts van = O een punt zijn

dx- '' '

f^A . , fd^A
waarin -~ 1 ^ x is, wat zou eischen -— h= 0. En een dergelijk

punt kan daar niet aangewezen worden. In elk geval zullen wij,

al was het maar eenvoudigheidshalve, aannemen dat de stand van

-— = O is, zooals door de kleine figuur P in tig. 45 is aan-

gegeven '). In deze figuur stelt C het splitsingspuiit voor. Bij

1"! Ter beoordeeling van du vraag of, als de .spinodale lijn, welke bij het evenwicht

vloeistof-damp behoort, bij zekere waarde van x aan-vezig is, er bij kleiner volume
nog opnieuw een punt eener spinodale lijn aanwezig kan zijn, kan de vergelijking

dienen

:

\dx'J^T _fdh'\
dp Xdx'JyT'

De lijn x — constant volgende, moet dus I dp
| | = O zijn. Is dp steeds

positief, dan moei tusschen zulke Iwee punten de grootheid ( | van teeken
\dx''J,.T

verandoren. Hieruit volgt ook, dat een afgesnoerde lengteplooi alleen kan voor-

66*
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booo-ere temperatuur zijn de twee (leelen der spiiiodale lijn aelieel

van elkander gescheiden, en gedragen zij zich onafhankelijk van

<cl{r-L^^

.

Fig. 4.-).

elkander. Hij verhuoging \aii 7' toch beweegt zicii de spi lodale lijn

welke bij O beluiort naar groolere \oluines, en de spinuilale

d\y
lijn, welke bij — = O behoürl, krimpt samen.

Zal het punt C bestiian, dan moei in de eerste plaats het puni A, het

fdp\ fdi>\
snij|uiiit van - =0 en rr^ O aanweziü' zijn; en daaruit volgt

\dxji. \dvjj-

ilat de waarde van ./ waarin 7V minimum is, niet al te klein is. Hij het

geval, dat ^vij hierboven onderstelden, was de waarde van .r, voor 7);

minimum, zoo klein dat daarbij het punt ^1 niet bestond, of zou moeten

gedacht woi'den voor te komen bij negatie\e w;uirden van .e. Met andere

woorden : deze splitsing der spinodale lijn is slechts mogelijk als de

waarde van .r, waarbij yV niinimum is, niet zeer klein is. Daarenboven

IS natuurlijk de eisch dat —;== Ü verdwijnt buiien het gebied, waarin
üf.v-

dr'
positief is. Daar ook deze splitsing der spinodale lijn weder

komen in een strook van lig. 1, waar de omslaiicligheid voorkomt, dat bij kleine

volumes 1 negatief is.

\d.vyi,T
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eischt dat Tk miiiimmnwaanle l>e-/.it. kniiiieii wij als algemeeiie regel

stellen, dat alleen als 7'/, mininiiimwaaide vertoont, er splitsing der

spinodale lijn kan plaats hebben.

Maar niet alleen het punt A moet aanwezig zijn, zal de besproken

splitsuig der spinodale lijn kunnen tot stand komen, maar natuurlijk

ook het punt C zelf; en zelfs eischt het volledig bestaan van het

afgesnoerde gedeelte der spinodale lijn, dat het punt C niet bij al te

kleine waarde van ./ voorkome — al is de grenswaarde niet aan te

geven, en al zal deze in verschillende gevallen afwisselend zijn.

Bij de temperatuur der splitsing ligt het punt C op de binodale

lijn \an het evenwicht vloeistof-damp. Dit punt is dan tegelijk het

plooipunt van de afgesnoerde plooi, welke wij lengteplooi kunnen

noemen, en die evenzeer een binodale lijn bezit voor het evenwicht

van tweeërlei vloeistotten. Is - ^ O, in oveieenstemming waarmede
d,r

ik de lijn v = b kromlijnig heb geteekend dan is deze lengteplooi

gesloten. Dan bezit de spinodale lijn dezer lengteplooi, die ook in

tig. 45 geteekend is een punt met niininium \nlume, waar zij door

(:

—- 1 ^ O gaat. E\enzoo zijn er puiilen waar I
—

I

fd-r\ fdv\
wel Wiiar zii door — \^^ gaat. Het teeken van -— wordt

door de geiteven differentiaalvergelijking beptiald, en beantwoordt in

dv /f/--r\ /d'v\
ti"-. 4;) geheel aan de waarde, welke — . h= '^ ^" ^r~, = ^

/dr^
bezitten. De waarde van — 1 is, onidal deze spinodale in liet sebied

ligt waar —
j
^ O is, steeds positief. En de teekens van de twee

andere grootheden zijn negatief binnen en positief buiten de grenzen,

waarvoor zij gelijk O zijn. Voor deze lengteplooi is er wel even-

wicht tusschen twee vloeistoffen, maar niet met een derde phase.

Zij ligt dus geheel buiten hel gebied van driephasendruk.

Teekenen wij de /;,,('-lijn voor het evenwicht vloeistof-damp, dan

dp d-p
is voor hel punt C zoowel — als -— gelijk 0. Voor iets lagere tem-

d.v dx^

peratuur vallen id. lengteplooi en dwarsplooi voor een klein deel

over elkander heen, daar zij bij verlaging van temperatuur zich

beiden uitbreiden. Dan is er wel driephasendruk; dan is er coëxis-

tentie van 2 vloeistoffen en damp. De metastabiele en labiele tak,

die voor dat evenwicht tussclien de twee coë.xisteerende vloeistoffen

aanwezig is, heeft een minimum en een maximum. In het punt 6
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vallen niet alleen de twee punten van gelijken druk samen, maar

ook de minimum- en maximumdruk. In de r,.('-projectie \an de

binodale lijn voor het evenwiolit vloeistof-damp is in het [xint C:

Xdxjbin \d.vj,,

fd^v\ _ /(Pv\ = 0.
'cPv'

^dx^Jliu \d.l

Ofschoon deze vergelijkingen nauwelijks bewijs noodig hebben, wijs

ik er op dat zij onmiddellijk ook kunnen afgeleid worden uit

dxjbin \dv):, \dx)iin \d.vj„

\dx')un \dv

Terwijl

O

d"-v^

d'X^Jbi, dv'\dxJ hin dxlx dv \dt>;Ji,i„ dx*j

\dvjx ydxjft \da;J,

+ '^Jl('t]\2^^(-)

dp
Is (

— == O , dan moet
dxj hln

dv\ dv\ fd'^p
en

dp

dxjbin yd'^Jit \dx-Jhi„ \dv

'P

lx dv \dxjp dx

dv\ /(/f

d-fJbiTi yd.r

d

O zijn of

d-

d'V' ) iin V dx

Is f
—^ 1 = o, dan is

( ^ |
= (
— 1, en daar de laatste grootheid

in het punt C^O is, is ook — ^0.
\dx^yi,i„

In het punt, voor het evenwicht vloeistof-damp, waarin gelijkheid

/"dp^
in samenstelling is voor de beide phasen, is wel — 1 = 0, maar is

ydx/bin

d^p\ /'dv'\ /(/A— negatief. Voor dat punt is wel ~ ^v h maar m aan-
dx^Jbi,,

° '

\d,rjb,„ V'/.'-/,

merking nemende dat (
—

] negatief is, vinden wij voor dat punt
ydi-J,,

d^v\ /'d'v^

Maar tegelijk kunnen wij nu ook op de volgende belangi-ijke

eigenscl)ap wijzen. Het punt, waarin voor vloeistof en damp de
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samenstelling gelijk is, en waar dus [
--

]
= O is, of p maximaal,

\axjbin

ligt bij kleinere waarde van x dan die van het punt C. Deze eigen-

schap geldt zeker, als wij als algemeen geldig mogen aannemen,

dat als een />lijn aan ean binodale lijn van een plooi raakt, deze

p-lijn altijd zoo gekromd is, dat de plooi aan hare holle zijde ligt.

Bij een plooipunt is dit zeker het geval. De vraag is maar of wij

het ook als geldig mogen aannemen voor dat punt eener binodale

lijn, waarin de waarde van p maximum is. Dan is I
—- en a fortiori

I —
j

positiet aan den kant der kleine volumes. Aan den kant der

fd-v\
groote volumes is — eveneens positief en dus van den plooi af-

fd''v\
gekeerd, maar 1 —

^ J

is daar negatiet. Voor het bewijs zou het noodig

zijn na te gaan hoe een kegel weinig verschillend van een plat vlak,

met den top rustende in een horizontaal vlak, en waarvan de gene-

ratrices naai' den kant der kleine volumes stijgen twee convex-convexe

gedeelten van een 0])pervlak omhult. De aanrakingspunten geven

/d-v\
de waarde van — . Zoekt men daarenboven hoe een cilinder,

yd.xyi,,,,

waarvan de generatrices evenwijdig loopen aan de generatrice van

den kegel, zooals die is in het vlak evenwijdig aan de v-a.?>, de twee

deelen van het convex-convexe oppervlak omhult, dan vindt men de

fd-'v\
waarde van I —

J.
Ik wijs er op dat Schreinemakers voor het mengsel

water en phenol experimenteel heeft aangetoond dat bij de tempe-

ratuur, waarbij het punt C bestaat, de relatieve ligging der beide

punten is, zooals hier als algemeen geldende regel is aangegeven.

Aan den vloeistofkant is (
—

) zoo groot negatief, dat, tenzij ( — \

eveneens zeer aroot negatief is, het verschil tusschen (
—

| en
Kdx^Juin

( — nauweliiks merkbaar is. En daar de eerste dezer grootheden
\dx--Ji,

positief is, is dit ook voor de tweede te wachten.

Maar toch langs thermodjnamischen of zniver mathematischen

weg laat zich deze eigenschap niet algemeen bewijzen. Wel volgt

zij als men de toestandsvergelijking toepast. Teekent men n.1. de

meetkundige plaats van de snijpunten der twee krommen (
—

)
— O
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1 dh

fdp\ r h d.v

en — = ^' (l^'i vindt men -= 2
, en voor de meetkundige

\dxj
(,

h \ da

a dx

plaats der punten op de binodale lijn, waar /) maximum is, vindt

1 db

V h dx
men voor zeer lage temperaturen ,= .

'' 1 da

a dx

In fig. 46 stelt PA de eerstgenoemde meetkundige plaats voor en

1 ^-i ciJ

Fig. 46

PA' de tweede. Het punt P ligt, zooals uit de eigenschajipen van

mengsels met minimum Tk bekend is bij een waarde van ,i', voor

,
1 da 2 1 db

welke —— ^r — --— is. Wel heb ik vroeger aangetoond, dat, als
a dx o o dx

men ook de veranderlijkhei<l van h met v in aanmerking neemt, de

2
factor — vermeerderd moet worden. Maar dat is \oor ons onderzoek,

3

waar wij geen kwantitatieve juistheid verlangen, niet essentieel.

Teekent men nu bovendien de meetkundige plaats van de punten,
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WiViir do hiiiodale lijn door (
— =0 i>esnedeii wordl. Bij zeer hige

temperaturen, ais /• liijna gelijk is aan h, is de lus van — O,

of tot een enkel punt samengetrokken, of zooals bij kromlijnige r := è

het geval zal zijn, in het geheel niet meer aanwezig. Maar als zij

ontstaat, geschiedt dat in de nabijheid van een punt van PA. Daarom

heb ik de stippellijn, welke de meetkundige plaats is van de punten,

waarin =z O de hinodale lijn snijdt, doen heginnen in een punt

van PA. Zooals bekend mag ondersteld worilen, gaat zij ook door

P. Dat deze meetkundige plaats, ahorens in P aan te komen, ook

nog PA' zou snijden, is niet te wachten. Had deze snijding plaats,

dan geldt do bewezen eigenschap slechts bij lagere temperaturen.

In fig. 47 heb ik de T, r-projectie der plooipuntslijn voorgesteld.

X'0 OC^J

Fig. 47.



( 1028 )

Het punt C rluidt weder het splitsingspuut aan der spinodale lijn en

dus ook der binodale lijn. Bij de temperatnur \an C ontstaan dns

een paar homogene plooipunten. Hij hooger temperatuur zijn er dus

twee, waarvan het links gelegen punt tot de afgesnoerde lengteplooi

behoort, en het rechts gelegen punt bedekt blijft onder het evenwicht

vloeistof—dani[). en eerst bij de temperatuur van het punt D door

het samenvallen met het verborgen plooipunt verdwijnt. Bij tempe-

raturen beneden 7',, als de lengteplooi de dwarsplooi snijdt is er

natuurlijk een plooipunt, dat niet tegelijkertijd verdwijnt als het

punt C gevormd wordt. Hier komt dus weder een omstandigheid voor,

waarop reeds meermalen, ook in de vorige Bijdrage gewezen is.

Het gedeelte CDF levert de geheele reeks der verborgen plooi-

punten. Ook hier is weder gedacht dat voor het punt F niet 7^=0

is; maar ook bij de beschrijving van deze plooipuntslijn heb ik mij

niet angstvallig afgevraagd of zij wel bij positieve f, en f, kan

voorkomen. De lijn CE bevat de plooipunten der lengteplooi,

welke het dichtst bij het evenwicht vloeistof-damp liggen. Daar wij

— >U hebben ondersteld, zal het punt ii' liggen bij de hoogste

temperatuur, waarbij de lengteplooi nog bestaat en bij een waarde

van V, welke grooter is dan b. De lijn EK bevat de plooipunten

der lengteplooi aan de zijde, welke naar v =ib gekeerd is, en wel

bij temperaturen boven 1\ en KF die zelfde plooipunten beneden

Tc- De onderstelling, dat de lengteplooi aan de zijde der kleine

volumes niet gesloten zon zijn, zon dus de geheele lijn EKF doen

wegvallen.

De driephasendrnk ligt tusschen 71 e» Th- de coëxisteerende

vloeistoffen vurmen een gesloten kromme, terwijl de damptak steeds

links van deze kromme lijn ligt. Dat is zoo geteekend in o\ereen-

stemming met de meening, dat ook bij de laagste temperaturen de

maximnmdruk op de /^.r-lijn aanwezig zal zijn, en niet \erborgen

zal zijn geraakt door het driephasenevenwicht. Ofschoon ik lot deze

meening overhel, en dan het bezwaar waarvan ik in de vorige

Bijdrage sprak, tegen het aannemen van driephasendrnk bij mengsels

met minimum Tk zou zijn weggevallen, eischt deze bijzonderheid

bevestiging. De damptak is zoo geteekend, dat bij verlaging van

temperatuur de waarde van .r grooter wordt, en de waarde nadert,

waarbij 1\ minimum is. De eerste component heeft namelijk de

kleinste waarde van h.

Bovend'en is in Hg. 47 nog aangebracht de loop van Tk-=/{x)

en Tfji= F'^x). De snijpunten dezer kromme met C'.£'A' moeten, omdat
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de waarde van p verschillen zal, niet als werkelijke önijpiinten be-

schouwd worden.

En nu ten slotte nog deze opmerking. Evenals fig. 39 in tig. 40

overgaat, als wij Pd laten stijgen, totdat dit punt in de nabijheid

komt van Ti.=f{.v) — zal ook fig. 47 in fig. 43 overgaan als wij

het punt C laten stijgen, totdat Tk=f{x) bereikt ot genaderd wordt.

Of dit alleen een mathematische bijzonderheid is zal echter voorna-

melijk door experimenteele gegevens moeten uitgemaakt worden.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt eene mededeeling

aan van den Heer Ph. Kohnstamm : „Over den loop der isopiesten

hij binaire stelsels." Hl .

(Mede aangeboden .door den Heer P. Zeeman).

18. Wij hebben in ^ 3 der eerste mededeeling (Deze Verslagen van Jan.

1909, p. 670) aangetoond, dat de verg. h^O steeds twee bestaanbare

wortels heeft ; of de verg. a i= O al of niet bestaanbare wortels zal hebben,

hangt er van af of r?',, grooter of kleiner is dan n/i,. Wij zullen alle

mogelijke gevallen voor de isopiesten krijgen als wij de lijn, die a als

functie van ,; voorstelt (en die wij kortlieidshalve de (/-lijn zuilen noemen)

alle mogelijke posities geven ten opzichte der i-lijn. Onderzoeken wij

eerst de onderstelling a',, <^ a,a.,. Als eerste ondergeval onderscheiden

wij, dat het minimum der «-lijn rechts ligt van b^. (Wij noemen de

beide punten, waar 6 = 0, van zechts naar links l\ en b„ en zullen

later dezelfde notatie ook \oor a toepassen). Wij hebben dan den

stand der beide lijnen, door fig. 18 voorgestelde. Dat in dit geval

steeds minimum kritische temperatuur aanwezig is. volgt uit de

overwegingen van § 11. Immers deze leeren, dat \ oor .v =r -|-

x

steeds positief moet zijn, zoodra het minimum der a-lijn rechts ligt

van dat der è-lijn. Bij den loop der isopiesten in dit geval behoeven

wij niet stil te staan ; het is het gewone geval, voor lagere tempe-

raturen nader geïllustreerd door de fig. 16 en 17.

Verplaatst zich de //-lijn naar links, zoodat het minimum links

van />! komt, maar nog steeds rechts van het minimum der 6-lijn

blijft, dan zullen wij alleen bij lagere temperaturen verschil zien in

den loop der isopiesten. Wij zullen daar nl. in stede van het beloop

van fig. 16 en 17, dat van fig. 12 resp. JO krijgen, al naarmate in

1) Zie vorige mededeeling. In de figuur valt het minimum van a meer naar links

dan bedoeld was ; op den loop der andere lijnen is dit echter niet van invloed.
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den kritiselien druk het maximiun eii miiiiinum in fig. 1 8 geteekend

,

aanwezig is of niet. Bij hoogere temperatuur — die temperatuur nl.,

rfè da
waarbij voor het punt w AlRj —:=-- — treedt de verandering in den

div dx

dp
loop der lijn — = ü in, waardoor deze figuren in die van het eerste

dx

geval overgaan. Deze overgang kan al of niet plaats vinden boven

de minimum kritische temperatuur van het stelsel, en dus zijn

figuren als fig. 13 en 14 mogelijk, maar is het evenzeer mogelijk,

dp dp
dat, reeds voordat de lijn = O zich splitst, de lijn — = de in

dv dx

fig. 16 geteekende gedaante krijgt. Dit zal er van afhangen, hoever

da
de a-liin naar links verschoven is, en in welke mate - niet x

dx

toeneemt.

Is eindelijk de a-lijn zoo ver naar links verschoven, dat het mini-

mum links van dat van li is gekomen, dan zal in het bedoelde

stelsel, hoe ver wij de isopiestenfiguur ook verbreed denken, mits

niet voor negatieve b, geen minimum kritische temperatuur meer

voorkomen. Wij behoeven voor dit beloop geen afzonderlijke teekening

ter illustratie te geven, innners het is duidelijk dat wij die teekening

verkrijgen door fig. 18 180' gewenteld te denken om een lijn ,i' = 6'

als as. In den kritischen druk zullen dus in het te beschouwen

gebied') geen stationaii-e waarden voorkomen. Bij lage temperaturen

zullen wij dus het beloop van fig. 10 \c)0r de isopiesten hebben.

27 a, -\-a.— 2a,

^

Bij een temperatuur van ~—--
;r7- komt er een snijpunt van

•* ^ 32 6, + 6.,— 2/»,.,

dj) dp dp— =zr O en — = O, daar bij die temperatuur volgens § 10 -- =: O
dx dv

'

dx

in het stabiele gebied treedt. Wij krijgen dus het beloop van fig. 19.

a -}- a - 2a, dp ... ,
,

Bii de temperatuur sluit =0 zich aan den recliter-
' '

/', + f>2— ^''i, (Iv

kant en wij krijgen het liidcerstuk van fig. 13 en daarna fig. 14 of een

van de overeenkomstige figuren afgeleid uit de oorspronkelijke isopiesten-

figuur van VAN DER Waals, al naarmate wij beneden of boven de

dl/ da
temperatuur zijn, waarbij voor het punt A, M h' 1 ,= -

.

' dx d,r

1) Hel zal wel geen nadere toelichting behoeven, dat wij alleen het stuk rechts

van de negatieve b's behoeven te onderzoeken, daar wij bij definitie hebben vast-

gesteld, dal b met x zal toenemen.
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Fig. 19.

19. Gaan wij thans de verschillende mogelijkheden na, voort-
vloeiende uit de onderstelling a,,'ya,a,. Wij zullen hier een grooter
aantal ondergevallen moeten onderscheiden, omdat wij thans niet
alleen rekening hebben te houden met de ligging van het minimum
der «-lijn, maar ook met de beide punten, waar « = 0. Wanneer
wij a\, slechts weinig grooter denken dan a,a, zullen deze punten
dicht bij elkaar liggen, althans dichter bijeen dan b, en />,.

Als Ie geval nemen wij aan, dat (/, rechts van b, ligt. Fig. 20,

Fig. 20;
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die wel geen nadere toelichting zal behoeven, toont aan, dat in het

gebied \an iiositieve a en /) geen stationair punt van Tk en een

maxiniuni van p^ voorkomt. Voor '/; is l\=zO. Bij zeer lage tempe-

dp
ratuur zal dus de lijn — =r Ü reeds aan den linkerkant gesloten zijn,

dp dp
terwijl er een snijpunt van =: ü en — zal zijn, nabij de .t, waar

d.i: dv

Pk maximaal wordt. Dit is in overeenstemming met wat wij in § 10

dp
ajxntoonden, dat nl. — = O voor lage temperatuur in het labiele gebied

dx

ligt l)ij zeer groote ,(. Wij krijgen dus fig. 2J voor het beloop der

Fig. 21.

isopiesten, d. w. z. de rechtei'helft van de isopiestenfiguur van

VAN DKR Waals, wanneer wij deze geteekend denken boven de

minimum kritische temperatuur en beneden de temperatuur

27aj+a,—2a„— 7—j— —— (verg. § 17). Bij de laatstgenoemde temperatuur is

het snijpunt van — = en — = verdwenen, en dus ook de ge-
dx dv

ttj -j- «j— 2oj,
sloten isopiesten daaromheen, bij de temperatuur ; :rr- heeft

-26„

dft

de lijn — = O zelf het gebied verlaten, zich steeds meer naar rechts
dv

bewegende.
'2-^' Geval. Schuift de a-lijn meer naar links, dan krijgen wij
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flg. 22, waaruit het beloop van Tk en pk ranzelf volgt. Alleen daar

%

I \ a

Fig. 22.

door onderscheidt zich dit geval van het vorige, dat wij bij lage

temperatuur inplaats van tig. 21 tig. 23 verkrijgen. Deze tiguur

Fig. 23.

vertoont groote overeenkomst met de rechterhelft van fig. 13; wij

hebben haar hier nog eens afzonderlijk geteekend, om er de aandacht

op te vestigen, dat thans geen enkele der isopiesten van hoogen druk,
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zooals dat in lig. 13 liet geval is, het punt ;• =r O .i- ^ ,r^ bereikt.

Alle isopiesten uit tig. 23 bereiken de lijn ,r = e, bij een positieve

waarde van r. Dit is in overeenstemining niet een opmei'king, die

wij reeds in § H maakten. Immers in liet thans besproken geval is

de a negatief voor .> = ,i'„, en dit heeft tengevolge, dat voor de

/'d-v\ (Pb
isopiesten, die door het punt /• = (), .r ^ x„ gaan, ( — <[—

.

\d'i-Jf, dx^

Deze isopiesten loopen dus bij kleinere \'olumes (bij gelijke a) dan

V =z h, en hebben dus geen physische beteekenis.

3* Geval. Schuift de «-lijn nog meer naar links, dan ontstaat

tig. 11 met minimum kritische temperatuur, het uitvoerig in de vorige

mededeelingen besproken geval. Zoodra echter het minimum van a

links van dat van b is gekomen, zijn wij in het 4<'<' geval. Het

minimum in de kritische temperatuur verdwijnt we?r uit het gebied,

dTk
dat physische beteekenis heelt, daar voor ,(, =z -|- oo negatief

(,lx

wordt. Wij hebben thans afname der kritische temperatuur niet

toename der raolekuulgrootte. Het is weer niet noodig een afzonder-

lijke teekening te geven voor Tk en pk , daar de gewenschte figuur

verla-egen wordt, thans door tig. 11 180° gewenteld te denken om
dp

een as .i:=C'. Bij lage temperatuur is er geen snijding van — =0 en
d.r

- == O, wij hebben het beloop van lig. 1(_). Bij de temperatuur
dv

27a,4-«2— 2a,
,^ .. .....

, ,. .„
ontstaat een snijpunt, wij krijgen dus weer hg. 1»,

die weer in het linker stuk \ an tig. 13 en tig. 14 overgaat. De los-

making van — ^0 en — =: O geschiedt echter rliaiis in tegenstelling
dx dv

met het andere geval, waarvoor tig. 19 geldt, steeds volgens tig. 9,

terwijl in het genoemde geval 6f fig. 9 of lig. 8 gelden kan.

5* en 6''« geval. Denken wij de a-lijn nog meer naar links ver-

plaatst dan ia-ijgen wij voor het beloop van p^ en Tk de figuren

ontstaande door wenteling van lig. 22 en lig. 20. Voor het gebied

van physische beteekenis is dit insloop hetzelfde als tlat van het

4^^ geval en dit geldt ook voor de isopiesten.

20. Laten wij «,, nog wat meer aangroeien, zonder deze grootheid

de waarde \ («, -j- a,) te doen bereiken, dan zullen de punten </, en

a, zich van elkaar verwijtleren. Zijn zij verder van elktmr gekomen,

dan /;, en />, , dan is het duidelijk, dat de ligging van het derde en
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vierde geval der vorige § niet meer zal kunnen plaats grijpen. In

de plaats van tig. 22 treedt dan tig. 24, die echter in het gebied
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van - nog niet gepaard te gaan niet een niinimuin plooipnntslem-

peratnnr. Het zou kunnen zijn, dal boven de inininnim 7V tocii nog

gernimen tijd de plooi bestaan blijft, zoo lang, dat intussclien het

punt, dat de kritisolie teniperaluiir \an liet ongesplitste mengsel aan-

geeft, den land bereikt lieeft, een geval, dat \ooral dan niet onmogelijk

geacht mag worden, als de minimum
_
71- zeer dicht bij den rand

wordt gevonden. Maar wanneer er een maximum 7\ is, d. w. z.

wanneer er bij de hoogste van de beide kritische temperaturen dei-

zuivere stoffen, nog mengsels zijn, die beneden hun 7V zijn, zullen

er zeker nog mengsels beneden hun plooipuiitsteinperatuur verkeeren

en zal er dus een maximum plooipuntstemperatuur zijn. Dit hangt

er mede samen, dat de grenzen der coexisteerende phasen en der

labiliteit voor het werkelijke mengsel altijd verder uiteenliggen dan

die \oor het ongesplitst gedachte, behoudens liet geval x^ = ,i\ , waar

zij er mede samenvallen. Zoolang er dus nog geen enkel mengsel

met een maximum plooipuntstemperatuur gevonden is, is het overbodig

de verschillende ge\ allen voor den loop der isopiesten te onderzoeken,

waarmede zulk een maximum gepaard zou kunnen gaan.

Wij hebben in § 10 een aantal punten opgenoemd, waardoor zich

de onderstelling, dat /) een kwadratische functie is, onderscheidt van

de onderstelling van een lineaire functie. Het zal echter na het boven-

staande gemakkelijk vallen de betrekkelijk geringe veranderingen in

de gege\'en figuren voor den loop der isopiesten aan te brengen,

die het g3\olg zouden zijn van deze tweede onderstelling.

Natuurkunde. — De Heer van dkr Wa.ai.s biedt namens de

Heeren Ph. Kohnstamm en J. Chr. Reeders eene medeileeling

aan : „Over de condensatieverschijnaelen bij Jiieni/sels van

koolzuur en urcthadn, in ver/xind met dubbele retrograde con-

deiisatie"

.

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

,
In deze Verslagen van 27 Maart iW^K p. 856 heeft van der

Waals aangetoond, dat onder bepaalde omstandigheden het verschijnsel

van dubbele retrograde condensatie moet voorkomen. Wij hebben

ons ten doel gesteld die uilkoinsl der theorie aan het experiment

te toetsen. Als eerste stelsel kozen wij flaartoe koolzuur en uretliaan.

Immers volgens Hüchner ') splitst een oplossing van 4"/» ') uretliaan

1) Dissertatie Amsteidam 1905, p. 113.

^1 Gewichtsprocenten volgens mondelinge mededeelLng van Dr. Büchner.
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zich hij .3(V.5 iii Iwee lagen'), terwijl volgens j). 20 I.o. de volgorde

der pliasen is <tL^ />, "). De driephasendruk bestaat dus zeker even

boven de kritische temperatuni- x&w koolzuur en ook de tweede

door VAN DER Waals genoemde voorwaarde is \ervuld.

Ons koolzuur was bereid uit iiandelskoolzuur door drogen met

PjOj, met vloeibare lucht te verdichten, en de vluchtige bestand-

deelen (lucht) door afblazen iiij lage temperatuur te verwijderen.

Voor het urethaan gebruikten wij urethaan uit den handel ; daar de

hoeveelheid ervan ten opzichte \an die van het koolzuur zoo klein

was, scheen het onnoodig dit nog nader te reinigen.

Daar het er, zooals zal blijken, bij deze proeven zeer op aankomt,

dat men de samenstelling van het mengsel zeer nauwkeurig kan

reguleeren, dienen wij een oogenblik stil te staan bij de wijze van

vulling onzer Gailletetbuizen. Een hoeveelheid urethaan tot een

staaQe gevormd door opzuigen van gesmolten urethaan in een capillair

buisje, werd afgewogen (wij gebruikten eenmaal circa 15 mg., de

andere malen circa 5 mg.). Het staatje werd in een Cailletetbuis

gebracht en door smelten over den wand uitgespreid ; nadat dan e^^n

roerder in de buis was gebracht werd deze op de gewone wijze

in een persbus geplaatst; de buis werd dan door oppompen half

met kwik gevuld, en dan werd de kraan, die naar de perspomp

leidt, afgesloten, zoodat het kwik een on veranderlijken stand verkreeg.

De Cailletetbuis ging boven in een nauwe capillair over, waaraan

met behulp van lak een stalen capillair bevestigd werd, die voerde

naar een stalen drukki-aan, van een model, zooals zij door de tirma

ScH.JiFFER & BuDE.NBERG speciaal met het oog op quantitatief over-

brengen van afgemeten gashoeveelheden voor het Amsterdamsche

Laboratorium zijn ver\aardigd. De twee eischen (afgezien \:an de

gewone eischen, die niet volkomen sluiten samenhangen) waaraan

') Deze temperatuur i.s natuurlijk afhankelijk van den vulling.sgiaad van het

gebruikte toegesmolten buisje, en den daarvan afhankelijken druk in het buisje;

zij beteekent geenszins, dat een mengsel van 4 gevirichtsprocenten urethaan zich

beneden 30°. -5 niet zou kunnen splitsen. Verg. de tabel met driephasendrukken aan

het einde dezer mededeeling.

-) Het is niet geheel duidelijk op welken grond Büchser dit concludeert ; uit

zijn proeven volgt het, naar het ons voorkomt, niet. Maar ongetwijfeld is het

plausibel aan te nemen, dat de gasphase hier uit bijna zuiver koolzuur bestaat,

wat dan ook inderdaad zal blijken het geval te zijn. Merken we in "t voorbijgaan

tevens op dat het bestaan van een ondermengpunt waartoe Büchner op p. 113

concludeert o.i. noch door Büchner's proeven, noch door de onze wordt bewezen.

Daar het ondermengpunt niet direct te bereiken is (ook wij vonden altijd uitkris-

talliseeren van het urethaan) zou dit alleen mogelijk zijn door een nauwkeurig

onderzoek van de verandering van x^ en .c^ met de temperatuur.

67*
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zulk een ki'aaii nioet voldoen, zijn lo. Afwezigheid van alle holten

of |)laalsen, waarin gas zou kunnen aehterblijven. 2o. Afwezigheid

van alles, wat het doorgevoerde gas zou kunnen verontreinigen. Aan
beide eischen voldoet het in fig. 1 weergegeven model, doordat voor

het aansluiten der toe- en afvoerbuizen A en B alle pakkinginate-

riaal is vermeden. Een stalen conus 6', die op de aanvoereapillair

Fig. 1.

is gesoldeerd '), wordt dooi de moei' JJ tegen den stalen kegel-

mantel van de kraan aangedrukt, en geeft aldus een volkomen

sluiting van staal op staal. Doordat de boringen van de kraan

loodrecht op elkaar worden genomen, waarbij zorg is gedragen, dat

bij het boren van de horizontale boring de boor niet in den wand
van de verticale indring!, wordi aldus een afsluitbare verbinding

gekregen, waarbij het gas nergens gelegenheid viiult in een holte

binnen te dringen, waaruit het inet door kwik verdre\en kan worden.

Natuurlijk moet de kraan gebruikt worden in xertiralen stand,

1) Om te voorkomen, d;it het suklet'i' dooi- liel kwik wordt aangetast, laat meu
bij het doorboren van den stalen conus (' een rand staan (zie fig.) waartegen de

capillair sluitend wordt aangedrukt. Het soldeer, dal tussclien de capillair en den

conus wordt gegoten kan dus niel met i;el kwik iii aanraking komen.



( 1089 )

luchlpo

tl.w.z. met (Ie af'sluit|)eM E luiar liovfii v\\ de liolle F ii;iar beiiedeJi,

zooals de tig. aangeeft. Door \t»'>v het iiebriük de kraan niet kwik

te vullen wordt de liolte F tot de horizontale zijbuis met kwik

aangevuld, en aldus het doorstroomende gas volkomen afgesloten

van het niet te vermijden pakkingmaferiaal bij (i. Een groot gemak

bij de lianteering van deze kranen wordt verkregen door de con-

structie van de sluitpen E. In stede van uit een enkelen conus,

zooals gewoonlijk, bestaat deze uit een breederen conus, die boven

in een zeer steden, afgeknotten conus uitloopt, die bijna even dik

is als de dooi-voerbuis. Hierdoor wordt verkregen, dat bij het rond-

draaien van de kraan de doorlaatopening slechts zeer langzaam

toeneemt, waardoor een zeer fijne regnlalie mogelijk is. Vooral dan,

wanneer eerst kwik door de kraan moet stroomen, en daarna gas,

dat veel geringer wi-ijving heeft (dit komt bij verschillende manipulaties

voor, zie beneden p. 1040) is het van groot belang, dat men de doorlaat-

opening zeer nauwkeurig kan regelen.

Door middel van zulk een kraan nu

(.1, tig. 2) en de glazen kraan B staat de

Cailietetbnis in verbinding met de gecali-

breerde ruimte IJ, die van onderen naar-

mate men de kwikpeer F liooger of lager

stelt, door kwik afgesloten is of in ver-

l>inding gebracht wordt met de buis F, die

met een T-stuk naar de luchtpomp en

het koolzuur-reservoir voert. Om te begin-

nen wordt nu de geheele ruimte lucht-

ledig gemaakt, dan B gesloten en in D
een hoeveelheid koolzuur gebracht, die be-

paald wordt door meting \an het druk-

verschil in D en F en van de temperatuur

van het waterbad, waarin D zich be-

(in de lig. weggelaten). Nu wordt de Cailletetbuis met vloeibare

afgekoeld') en de kraan B geopend, waardoor al het koolzuur

overdistilieert en door den verminderden druk de geheele leiding C,

benevens de kraan A en de stalen en glazen capillair met kwik

worden gevuld. Om te voorkomen dat de kwik de geheele Caille-

tetbuia vult, is de glazen capillair ") ook met vloeibare lucht afge-

VllK

l.R-1

') Met het oog op deze lierhaalde sterke afkoelingen is de Cailletetbuis van

borosilicaatglas (Schott 59 III) vervaardigd ; springen van deze buizen komt zoo

goed als nooit voor.

-) Zoodra alle koolzuur is gepasseerd, om verstoppen van de capillair te voor*

komen.
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koeld, /(MMlat (laaiiii de kwik lit-Miest eii iiie( verder \ all. Nii wordt

A gesloten en liet koolzuur ontdooit. Om te voorhomen, dat liet kwik

in de stalen en glazen capillair loslaat en naar beneden valt, wordt

hel in de glazen rapillair bevroren gehouden totdat het kool-

zuur is ontdooid en daardoor van beneden een behoorlijke overdruk

is \erkregcn. T)aar hel zeer gemakkelijk valt door regeling van den

druk in het meetvat JJ een vooraf bepaalde hoeveelheid koolzuur

op Ie .sluiten, kan jnen op deze wijze gemakkelijk elke gewenschte

concentratie met groote nauwkeurigheid verkrijgen. Bovendien heeft

deze opstelling het voordeel, dat men de hoeveelheid koolzuur kan

vermeerileren of verminderen, zonder dat de toestel uit elkaar ge-

nomen l)ehoeft te worden. Om meer koolzuur toe te voeren behoeft

men slechts ^1 zeer langzaam to openen, zoodat het gecomprimeerde

gas het kwik voor zich uitdrijft tot bijna bij de kraan B ; daarna

wordt ^4 weer gesloten. Men meet dan in J) de gewenschte hoe-

veelheid af, vereenigt de beide hoeveelheden koolzuur, die nog door

het kwik boven B van elkaar gescheiden zijn, met elkaar, en brengt

nu al het koolzuur als boven in de Cailletetbuis. Wil men de hoe-

veelheid koolzuur verminderen, dan laat men .1 na voorzichtig

openen, zoo lang open, tot het vat D zich onder den gewenschten

druk met koolzuur heeft gevuld. Men sluit dan l)eide kranen, pompt

D leeg en brengt het koolzuur boven B weer in de Cailletetbuis.

De verdere wijze van waarnemen eischt geen ui(\oerige liespre-

king. Alleen willen wij nog opmerken, dat de temperatuur dooreen

gewoon waterbad met toluolregulateur verkregen werd, terwijl de

druk gemeten werd met een \eermanometer van het model, zooals

zij door SchAffer & Budenbero voor nauwkeurige metingen voor

het Amsterdamsche Laboratorium zijn geconstrueerd. Daar wij over

de ervaringen met deze instrumenten binnen kort een afzonderlijke

mededeeling denken te publiceeren kunnen wij hier volstaan met te

zeggen, dat zij vooi' de beoogde nauwkeurigheid van ten hoogste

0.1 pCt. uitstekend voldoen, mits zij gebruikt worden in verbinding

met een drukbalans, die in staat stelt hen van tijd tot tijd met uiterst

geringe moeite te controleeren.

Als eerste meng,sel onderzochten wij een mengsel van de samen-

stelling a' = 0.042. Al aanstonds bleek, dat het stelsel urethaan-

koolznur voldoet aan de voorwaarde, dat bij gelijke temperatuur de

driephasendruk ligt beneden den verzadigingsdrnk \an koolzuni-.

Voor een Icmp. van 26M vonden wij een driephasendruk \ an

(J5.15 Kg. per cM'. = 62.95 Alm. terwijl Keesom bij 25.55 als \er-

zadiging.sdruk geeft 64.4 Alm. Bij 32°.05 vonden wij 74.35 Kg. per

cM'. = 71.85 Alm. Keksom geeft 72.93 voor :J()^98 (kritisch jmntj.
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De zuiverheid van lie( Itci'eidc iiieiifisel Itleok uit de coiistaiitlieid van

den driepliasendriik, die van liet hegin tot het einde van de aanwe-

zigheid der drie phasen, slechts omstreeks 0.25 Kg. ])er ciVP. opliep.

Ook bij de andere straks te bespreken mengsels werd aan dezen

eisch voldaan. Alisschien nog sterker waarborg voor de afwezigheid

van vreemde stoffen (liiciit) leverde het feit, dat de verschillende

waarden \ooi- den driephasendruk, voor dezelfde temperatuur met

verschillende mengsels verkregen, steeds uitnemend overeenstemden.

Zoo vonden wij :

Kg. per cM.''

bij 31°.9 voor mengsel 1 74.10 mengsel III 74.20 IV 74.20^j

34 .9 III 79.15 VI 79.10

35 .9 I 80.80 III 80.85 VI 80.85

37 .1 II 82.85 III 82.80

Maar tevens leerde dit mengsel ons, dat wij de concentratie nog

veel te giool genome]] hadde]]. Bij vei'grooting van de]i di-uk toch

verdweei] va]] de drie phasen altijd de bovenste het eerst, zoodat er

twee vloeistotlagen o\e]'bleven. In stede van li]]ks van het punt 1 van

VAN DKit Waals' tig. 41, (die wij hier ]iogmaals afdrukken, zie p. 1042)

zooals voor het waar]]emen de]' dubbele retrograde co]]densatie vereischt

is, l)e\onde]i wij ons steeds i'echts \aii het punt 2. Dit bleek e\eneens

het geval te zijn, althans bij lioogei'e tei]ip. (bij de laagst be]'eikbai'e

te]]]p. vi'k'h' de vaste slof opt]'eedt heblje]] wij tot o]ize]] spijt deze

coiide]]salie \e]'zuinid waa]' te ne]]]e]]) met het me]]gsel II \a]i sa]ne]i-

stelling ,rt= 0.0245. Met dit ]ne]igsel bepaalden wij het punt va]]

]naxi]num diiepl]asend]'uk, d. w. z. liet pu]it, waarbij in tegenwooi'-

digheid de]' derde, dikke |>hase, de ]]]eniscus tusschen de beide andere

phasen midde]i i]i de buis o]idei' kiitische vei'schijnselen verdwijnt.

Het is dus de temp. e]] de di-uk die aangegeven worden dooi- fig.
/'.

Deze bleken te zijn 37^.3 en 83.15 Kg. per cM". De x van het punt

met horizontale i-aaklijn is dus kleiner dan 0.0245.

Zooals mengsel III leerde is die x echter grooter daii 0.0100.

Immers terwijl dit mengsel van de genoemde samenstelling tot 37°.

1

1) Verg. de tabel, die alle door ons opgeteekende driepliasendrukken bevat. Deze

geven steeds de gemiddelde waarde; d. w. z. de waarde waarby niet een der drie

phasen zoo goed als verdwenen is. Voor de vergelijking in den tekst hebben wij

die waarden genomen, die met de geringste intra- of extrapolatie op dezelfde temp.

konden gebracht worden, waarbij O 15 stijging per O''.! is aangenomen. Maar ook

met bijna al de andere waarden vindt men door interpolatie gelijksoortige overeen'

stemming, behalve bij de drie tusschen haalijes geplaatste, waarbij blijkbaar niet

voldoende geroerd is om volledig evenwicht te verkrügen of een andere waarne-

miugsfout in 't spel is.
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de in de tabel gei)oemde (Iriephasendrukken opleverde werd bij 37".

2

geen drie{)hasendruk meer waargenomen. De dikke \loeistof (3), (die

zich door liaar strooperigheid, kleur en liclitbrekend vermogen zoo

sterk van de andere vloeistof onderscheidde, dat ze daarmede on-

mogelijk te verwisselen was) die zich reeds bij zeer lagen druk

\ormde, nam toe tot een maximum, verminderde dan om bij 83.(K)

geheel verdwenen te zijn. Het mengsel bleef dan tot de hoogst toe-

reikte drukkingen homogeen. Bij 37°. 2 en ,c = 0.0100 is men dus

ten duidelijkste in het geval van fig. e en wel links \an J. Bij 37°.1

echter trad weer driephasendruk op, het punt I trekt dus tusschen

37°.1 en 37^.2 van links naar rechts langs de concentratie .r^ 0.01

.

Bij 37°.2 kan men natuurlijk geen dubbele retrograde condensatie

meer waarnemen, omdat dan de lijn voor het evenwicht 1, 2 niet

meer o\erhelt, wat allerminst verwondelijk is, daar zij 0^.1 hooger

reeds geheel is verdwenen. Het buigpunt met horizontale raaklijn \an

fig. ƒ ligt dus blijkbaar tusschen .r = 0.0100 en ,r =^ O 0245 en wel

waarschijnlijk zeer veel dichter bij eerstgenoemde dan bij laatstge-
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iiociiide waunle, daar reeds hij ;57°.1 liij xerliooijiiit; van den druk

de meniscus hoven in de buis verdwijnt, d. \v. /.. het plooiinnil reeds

links van ,i- = 0.0100 ligt.

Daar wij bij een vierde mengsel (.r ^ 0.00765) niets nieuws leei'-

den gingen we dadelijk over tot een \ijtUe van ,i== 0.00540 en

daarna tot een zesde van .r = 0.00375. Bij beide konden wij de bij

het derde mengsel waargenomen retrograde condensatie der dikke

vloeistof zeer duidelijk constateeren, maar het gelukte niet dubbele

retrograde condensatie Ie vinden. Want om niet op de lijn van

den driephasendruk te komen, moesten wij zelfs voor het mengsel

van X =z 0.00375 de tem])eratuur boven 36°.15 opvoeren. Dan
bleef echter alles, nadat de dikke vloeistof verdwenen was, homogeen
tot de hoogste drukken. Bij 36°. 10 trad de driephasendruk weer op.

Het punt 1 van figuur (/, waar de raaklijn aan de zijplooi bij den

driephasendruk verticaal staat, ligt dus nog links van 0.00375. Wij

hebben gemeend, althans voorloopig, niet bij nog kleiner x te moeten

zoeken. Niet omdat de bereiding van zulke mengsels moeilijkheden

zou geven ; op de beschreven wijze zal men gemakkelijk de waarde

0.001 en kleiner kunnen bereiken. Maar de maximale hoeveelheid der

dikke vloeistof, die reeds bij ons laatste mengsel moeilijk waarneembaar
was, wordt bij nog kleinere x zoo gering, dat zij zich aan het oog

onttrekt. Reeds bij hoeveelheden, als die bij ons mengsel VI gevonden,

loopt men gevaar te mcenen dat de homogene toestand is ingetreden,

, doordat de uiterst geringe hoeveelheid vloeistof door het voor het

evenwicht noodzakelijke roeren over den wand der buis wordt ver-

spreid. Alleeji door na heftig roeren zeer lang te wachten, ziet men
zich langzamerhand weer een spoor vloeistof onder in de buis ver-

zamelen. Misschien gelukt het nog door speciale experimenteele

kunstgrei)en v'öijv. door de hoeveelheid slof te \ergrooteii, zonder

den wand naar evenredigheid te vei-grooten en evenmin den diameter

van de buis, ter plaatse waar zich de vloeistof \erzamelt) dit be-

zu^aar te overwinnen. Voorloopig geven wij er de \oorkeur aan te

trachten de dubbele retrograde condensatie op te sporen bij andere

stelsels, waar zij zich welliclit niet bij zoo geringe x zal afspelen

als in het onderzochte. Als zoodanig zullen in de eerste plaats stelsels

van aethaan of stikstofoxydule met weinig vluchtige stoffen in aan-

merking komen.

Zijn de tot nu toe beschreven verschijnselen in volkomen overeenstem-

nnng met de theoretische verwachtingen — en niet het minst met die, dat

de dul)ltele retrograde condensatie een uiterst moeilijk waarneembaar
verschijnsel is — in één opzicht was de verkregen experimenteele

uitkomst anders dan wij hadden verwacht. (J[) p, 865 l.c. zeot van
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DKK Waai.s: ,3Ien zoo al vast kiiiiiR'n liL'|ii-oeveii aan Ie tonnen, dat

na het einde van de eerste cetiogradc condensatie \an liet evenwiclit

3.1 er bij verder opgevoerde dridvking weder 0[) nienw condensatie

optreedt."' Deze zin en de voorgaande: „Het feit, dat zij alleen niet

zekerlieid bestaat voor zulke kleine waaiden van ./•, die niet alleen

beneden .i\ liggen, maar daarenboven kleiner moeten zijn dan de waarde

van ,v van het plooipnnt van het evenwicht 2,1 enz."', onderstellen — een

onderetelling, die trouwens voor de hand ligt — dat het betrekkelijk

gemakkelijk zal zijn de retrograde condensatie der tweede vloeistof te

verwezenlijken, maar zeer moeilijk, de omstandigheden te verwe-

zenlijken, waarbij daarna de condensatie der lichtere vloeistof retro-

graad verloopt. Tot onze verrassing bleek ons daarentegen, dat het

retrograde verschijnsel voor de condensatie 2.1 met een dnidelijhheid

optreedt, zooals men gewoonlijk alleen bij zeer geconcentreerde

mengsels aantreft. Niet alleen bleken \ oor het mengsel .c = 0.00375

raakpunt en plooipunt nog circa 1.85 uiteen te liggen ;of meer; het

plooipnnt lag bij 34°.5 en het is de \ raag of wij do tem[). van het

raakpunt wel bereikt hebben, misschien blijft dit in het metastabiele

gebied) ; maar ook het aangroeien \an de vloeistof, die men in zeer

DRIEPHASENDRUKKEN VAN HET STELSEL URETHAAN KOOLZUUR.

(De Romeinsche cijfers geven aan, met welk der bovengenoemde

mengsels de bepaling werd gedaan).

T
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riiinie liuexcelheid kan \erkiiji;eii, cii hel daarna veruiiiideren ei'xaii

waren buitengewoon duidelijk Ie consUxteeren. Misseliien lianul dil

er mede samen, dat in dit geval de /j,a'-his zeer steil en zeer nauw
is, zoodat men betrekkelijk ver hoven het plooipniit nog een zeer groote

hoeveelheid vloeistof verkrijgt. In elk geval bewijzen deze verschijn-

selen op nienw, van hoe enormeji invloed eai kleine hoeveelheid

l)ijmengsel op liet gedrag \'an een stof is. Een hoeveelheid van nog

niet 0.4"/„ bijmengsel geeft eerst driephasendrnk en daarna een zeer

duidelijke retrograde condensatie, en wijzigt dus de conden.satiever-

schijnselen van het zuivere koolzuur ten eenen male.

Aiiisfrrddii). Natuurkundi"- Laboratorium der Liniversiteit.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt, na woorden

\ au eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van Prof. H. Becquerel

gewijd te hebben, Mededeeling N". 110« uit het Natuurkundig

Laboratorium te Leiden aan. Henri en .Ie.vn Becqlerki. m.

H. Kamekmngh Onnes: ,,ürer phos/thorescfDtic hij zi-it lac/e

leiiipi'viitiiren."

^ 1. lalr'iduui. Het is bekend, dat men door gebruik te maken

van zeer laga teuipcratnren bij de zouten der zeldzame aarden in

kristalvoi'in en in oplossing absor])liespeclra met bijzonder duidelijke

en tijne lijnen kan verkrijgen en dat het onderzoek der optische en

magneto-optische eigeiischa|)pen dezer stollen bij de temperaturen,

die met vloeibare lucht en n>et vloeibare waterstof bereikt kunnen

worden, een lueuwen weg voor de studie der selectie\e absoi'ptie heeft

geopend 'j.

Een niet minder belangrijk vi'aagstuk dan dit laatste is dat der

lichtemissie bij temperaturen beneden de gloeihitte. Voor enkele

stotfen, zooals de unmyhouten ') bestaat er een zoo innig verband

tusschen de bantlen in het emissiespectrum der phosphoiescentie en

die in het absorpties|)eclrum, dat hunne verdeeling eenzelfde wet

volgt, waarbij de groep in het eene spectrum de voortzetting van

die in het tweede is, terwijl er zelfs twee banden aan beide gemeen

zijn. Elke wijziging in het voorkomen van een der banden bij een

1) Jean Becqueeel Gompt. Rend. 1906, 1907, 1908, 1909. Ie Radium t. IV.

p. 49, p. 107, p. 32S, p. 38o. t. V p. 5; Physik. Zeitschr. l. VIII p. 632, p. 929.

Jean Becqiterel en H. Kamerlingh Onnes Zitt. Versl. K. Ak. v. Wet. Afd.

Nat. 1908. p. 678. Gomm. fi'. the pliysic. Labor. at. Leiden n". 103. Gompt. Rend.

t. CXLVl p. 625. Ie Radium t. V p. 227.

-) Edmond Becqueeel Mém. de l'Ac. d. Sciences t. XL. Ann de Gli. et de

Phys. 5e ser t. X p. 5 Henri Beuquerel Gomjjt. Reud. l. GI 1885 p. 1252.
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of tuidere \crhiiidiiig' komt |iLMio(iiscli wlmIot voor in al de andere

banden, zoowel van liet endssie als \iin liet altsorptiespectrnni.

Wanneer dus bij een ol' andere verbinding van iiranvl liet ahsorptie-

spectrnm onder den invloed van een zeer lage temperatiinr eene

verandering ondergaat, dan liet zich diezelfde verandering ook bij

het emissiespectruni der phosphorescentie verwachten. Die ver-

wachting is door de waarneming volkomen bevestigd : de meer of

minder breede en vervloeiende banden, die in het spectrum der

uranjlzouten bij gewone temperatuur elkaar regelmatig opxolgen,

lossen zich bij de temperatuur van vloeibare lucht op in multiple

banden, die in enkele gevallen bijzonder lijn en lichtsterk zijn. De
emissie- en de absorptiebanden ondergaan daarbij allen identieke

veranderingen. Het voorkomen dier spectra bij de temperatuur van

vloeibare lucht is reeds vroeger beschreven '). In het cryogeen

laboratorium te Leiden hebben wij de studie dezer verschijnselen

voortgezet tot aan de temperatuur van stollende waterstof (14° K.).

De meest belangrijke uitkomsten daarbij omtrent de emissiespectra bij

zeer lage temperaturen verkregen worden in het volgende medegedeeld.

^ 2. InrIclituKj di'r proevi'n. De toestellen voor het onderzoek der

phosphorescentiespectra waren dezelfde als die gediend hebben voor

het onderzoek der absorptiespectra, en kunnen wij dus naar de

vroegere publicaties verwijzen. ').

Vermeld zij slechts, dat als spectograaf diende een \laktralie van

Rowi,.\N"D met lens van 'J.30 ^I. brandpuntsafstand m autocoUimatie

opgesteld en dat de phosphoresceerende stoffen, opgesloten in een dun-

wandig glazen buisje, geplaatst werden in een niet verzilverfl vacuüm

glas met vloeibare lucht of met vloeibare waterstof, in welk laatste

geval de buis met waterstof gedompeld werd in een tweede vacuum-

glas met vloeiliare lucht om de verdain|)mg \aii de stof te vermin-

deren. De zouten werden verlicht door een booglamp, voor welke

een bakje met ammoniakale oplossing van kopersulfaat was geplaatst.

^ 3. Wijziying der spectra door het dalen der temperatuur. Ver-

plaatsing en grensstand der pliosphorescentiebanden van uranyhouten.

Wanneer men de uranjlzouten tot 14" K (vaste waterstof) afkoelt

bemerkt men, dat zij met niet minder glans dan bij de gewone

temperatuur lichten. De daling in temperatuur brengt dus bij de

uranyhouten geenerki belemmering in de emissie van het licht.

De banden, die zich reeds tusschen de gewone temperatuur en die

van vloeibare lucht in meerdere oplossen, worden bij de temperatuur

van vloeibare waterstof groepen van veel fijnere lijnen.

1) Henri Becqüerel Compt. Rend. t. GXLIV J907 p. 459 en p. 671.

-) üitl. Versl. 129 l'ebr. 19US Coinmun. Leiden N>J. 1U3. Le Radium t. V p. 227.
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Dit worilt zeer duidelijk aangetoond door lig. 1 , welke een deel van liet

spectrnni van het dubbelsnltaat van iii-an\l en kalium bij 288° K (gewone

temperatuur), 8CP K. (vloeibare stikstof) en 20° K. (vloeibare waterstof;

geeft. De groep in het blauwgroen is zeer zwak, maar drie groepen

van banden in het groen zijn zeer krachtig ontwikkeld. Het valt in

't oog hoe tle breede, uilvloeiende strooken bij gewone temperatuur zich

in groepen van banden hebben opgelost. Fig. 4 en 5 (verkregen

met het 2e spectrum \an het tralie) geven de details van eenige

groepen van . baiiden van hetzelfde zout. Sommige banden die bij

80° K. nog complex waren hebben zich tusschen 80° en 20° K.

opgelost. De spectra a en li van tig. 1 zijn naast elkaar op

dezelfde plaat \erkregen door het beeld van het phosphores-

ceerend zout achtereenvolgens op twee verschillende deelen van

de spleet te projecteeren. Zij leeren dat bij verlaf/iiic/ van

temperatuur dr maxima der eiimsle zich luiur de kleinere yoljlengte

verplaatsen. Dit is reeds vroeger opgemerkt ') maar het was

niet aangetoond, dat de verplaatsing der maxima het gevolg was van

een verandering in de periode der lichtbeweging; zij had ook het

gevolg kunnen zijn van een ongewone versterking van banden, die

reeds bij gewone temperatuur bestaan, doch die dan nog een geringe

intensiteit hebben. De waarneming van het spectrum bij temperaturen,

waarbij de banden duidelijk van elkaar gescheiden zijn, bewijst dat

wij' hier met een verplaatsing tengevolge van de daling in tempera-

luur te doen hebben. De volgende metingen, door vergelijking met

het ijzerspectrum verkregen, toonen een duidelijke verplaatsing van

de banden bij het dubbelsulfaat van uranyl en kalium tusschen

80 K en 20° K aan

80° K. 511.18 534.24 559.09 586''31

20° K. 511.35 534.10 558.89 586.05.

Tusschen 80° en 20° K. zijn de verplaatsingen ïn verhoudijig tot

het in graden uitgedrukt temperatuurverschil veel kleiner dan tusschen

de gewone temperatuur (288° K.) en 80° K. (2 èi 3>').

Bij verdere verlaging van 20° K. tot 14° K. zijn, trouwens in over-

eenstemming met het geringe verschil van in graden uitgedrukte tem-

peratuur, de verplaatsingen nauwelijks merkbaar (fig 5 a en h). De
orde van grootheid is 0,01 tot 0,02 {i^. De plaats der handen nadert

dus lilj liet dalen der temperatuur misschien wel asymptotisch tot een

Huurt stand. Zij hebben dus het karakter der verandering van het

volume en nüsschien van de diëlectrisclie constante.

§ 4. Veryt^lijkinii der vi'/'sc/ii/lende ijrocjien rau /iand<'n vau. een.

1) Henri Becquerel, Cumpt. Ilend. l. (XLiV 1907 p. 671.
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zelfde zout. De photografiën 0|) PI. I en II geven heter dan eene

besclirij\ing zou vermogen de spectra van een aantal verbindingen

van uranvl weer. Wat de enkele specti'a beti'cft verwijzen wij daarbij

op de verklaring der lignren.

Het spec'trnni van een bej)aald zout tieslaat uil versclulieude groepen

(men neemt 7 tot 8 waar), die, zoo zij al niet geheel hetzelfde

voorkomen hebben, toch tusschen twee opvolgende groepen slechts

een zeer gering verschil xertoonen. Alleen de meest breekbare groep,

waarvan sommige banden gelijk wij zullen zien tegelijk tot het

emissie- en hel absorptiespectruin behooren, \erscliilt soms \au de

andere. Wij zullen homologe banden noemen, die, welke in de ver-

schillejide groepen dezelfde relatieve plaats innemen. Zoo bijv. de

banden wier goltlengte is aangegeven op fig. 7 (dubbel acetaat van

uranyl en natrium).

' Het verschil in roorkomen van de verschillende groepen is het yevohj

van opklimmende reranderimjen in de relatieve intensiteit van de handen

ran deze groepen. Dit is op alle tiguren te zien. In 't bijzonder op

lig. 7. De band 566'".34 is de sterkste van de minste breekbare,

die op de tiguur zijn \'00rgesteld ; in de groepen, die er naar de

zijde der kleinere golllengten op volgen, worden de homologe banden

540.""45, 516. "'"78, 495. '"'02 steed.s zwakker en de blauwe groep

schijnt zelfs de band, die met de opgenoemde homoloog zou zijn,

niet meer te bevatten.

Daarentegen zijn de banden, die aan weerszijden van de genoemde

homologe seriën vormen, overwegend in het meer breekbare deel van

het spectrum en worden zij mindei' duidelijk naarmate men verder

naar grootere goltlengten gaat.

De spectra van al de nranylsulfaten hebben onverschillig of zij al

dan niet nog een andere basis bevatten (zie tig. 1, 8, 9, 10) hetzelfde

algemeene \oorkomen. Dit was reeds lang opgemerkt'): de bouw

van het spectrum hangt hoofdzakelijk af van het zuur, door hetwelk

het zout gevormd is en weinig van de andere basis in de dubbel-

zouten. Maar het feit wordt veel duidelijker vastgesteld door waar-

nemingen bij temperaturen, waai'bij de banden niet meer over elkaar

vallen.

§ 5. Wet van. opeenrolgimj der banden. Een van de belangrijkste

vraag'^tukken is volgens welke wet de trillingsgetallen der opeenvolgende

banden samenhangen. De waarnemingen bij de gewone temperatuur

hadden reeds geleerd, dat de breede banden (zooals die \an tig. la)

op zulke afstanden staan, dat het verschil der (rillingsgetallen tu.sschen

1) Edmond Becquerel, Mém. de 1' Acad. d. Sc. l XL p. 8 eu 15.
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TABEL.
Duhhelsulfaat van uramjl en kaliuvi.

Serie waarin de sterkste banden voorkomen, bij 20° K.

;. 490.34 - 51 L35 — 534;ïo - SSS/SO - oSöXö

jA-xlO' 837 833 830 829

Zelfde .serie bij 80° K.

X 490.42 - 5l/.48 — 534:24 - 559!Ö9 — bm^i.

jZi-xlO- 836 833 831 830

iJiihhd.sul/ddt van untnyl en nutrium.

Serie \an sterke l)anden bij 8t)° K.

,
^ 489.1 5 — 51 0.i 2 — 533.00 — 557:85

JAyXlO' 840 841 835

Andere serie van sterke banden bij 80° K.

1

' 512.54 — 535.47 — 560;4'6

i^yXlO' 837 833

Diihbelsulfaat van nranyl en ainmonium.
Serie van sterke banden bij 80° K.

,X 491.26 - 512.45 — 535.54 ~ 560.74 — 588/11 — 618'!40

l^yXlO^ 842 841 839 829 833

Andere serie van sterke banden bij 80° K.

;. 493.47 — 51 4.78 - 538"oi — 563/33 - 59(K80 — 62l'"57

kyXlO^ 839 839 835 825 838

I ra/ii/l.sulfaai.

Serie van stei'ke banden bij 80° K:

,

X 491.83 - 513.39 — 536/94 - 562^68 — 59l/01 — 621 ^95

l^yXlO' 854 853 852 852 844
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Andere serie vau sterke bamleii hij 80° K.

516.Ó2 — 539.58 — 565.40 — 593?88

Zi—XlO' 843 850 848

Urani/bdtraat.

Serie der sterkste handen bij 80° K.

;. 506.96 — 530.15 — 555.46 — 583.29

A—XlO' 862 859 858

Duhbclacetant van aranyl en natrium.

Zes series hij 80° K.

;i 473'25 — 493'25 — 514^86 — 538.45 — 564.27

A— viO' 855 852 851 850

;. 495.02 — 516.78 — 540.45 ~ 566.34

£.—XlU' 851 848 846

X 476.23 — 496.49 — 518.49 — 542.40 -- 568.58

Ai-XlO" 857 855 849 849

;. 476.92 — 497.21 — 519.22 — 543.16 — 569.46

A — xiU' 856 853 848 850
;.

;. 478.58 — 499.02

aJ_X10- 856

X 479.46 — 499.92 — 522.14— 546.35

A^XIO' 854 851 849
;.
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opeenvolgende banden nagenoeg standvastig is'). Maar daar de banden

bij deze temperatuur breed, uitvloeiend en complex zijn, was het niet

mogelijk na te gaan, welke de nauwkeurigheid van den regel was.

In de s|iectra \erkregen bij de lage temperaturen, konden de golf-

lengten gemeten worden en zijn deze door \ergelijking met het

ijzerspectrum, dat met de phosphorescentiespectra op dezelfde plaat

opgenomen werd (zie bijv. fig. 6, 7, 8, 10), bejiaald.

De n)etingen laten, in 't bijzonder bij de temperatuur van vloeibare

waterstof, een groote nauwkeurigheid toe, bij het dubbelsulfaat van

uranvl en kalium (tig. 6) of het dubbelacetaat van uranjl en natrium

(tig. 7j bedraagt de fout in de plaats der \oornaamste banden niet

meer dan ± 0"",03. De tabel p. 1049 en 1050 geeft bij eenige zouten

de uitkomsten voor de banden, die het gemakkelijkst zichli)aar zijn,

homologe banden zijn op denzelfden i'egel geplaatst.

De opgegeven goltlengten zijn gemeten in lucht, maar de verschillen

tusschen de reciproke goltlengten zijn op het luchtledig gereduceerd,

zoodat de hiervoor opgegeven waarden e\em'edig zijn aan de \er-

schillen der trillingsgetallen.

Uit de tabellen blijkt, dat tusschen twee opvolgende homologe

banden liet verschil der trillini/si/et/i.Ilen vrij loel standvitstiy is, niet

alleen voor een zelfde serie van liomoloijen, maar voor alle seriën van

een zelfde zout. Verder verschilt de ivaarde van deze constante ireiniif

hij de verschillende zouten.

Wat de plaats der banden i)etreft wordt dus liet spectrum van

een uranylzout op de schaal der frequenties voorgesteld door opeen-

volgende identieke en op denzelfden afstand liggende groepen. De
afwijkingen van deze wet zijn in 't algemeen zoo klein, dat zij aan

fouten in de meting der golilengten zouden kunnen worden toege-

schreven, intusschen is er een neiging tot vermindering der frequentie-

verschillen bij klimmende goltlengten op te merken en is het mogelijk

en zelfs waarschijnlijk, dat er een afwijking in dien zin \-an de wet

bestaat, al is die afwijking dan ook slechts zeer gering.

Wij hebben boven den invloetl van het zuur op den bouw der

spectra in herinnering gebracht, thans hebben wij de aandacht er

op te vestigen, dat al zijn deze spectra ook specti-a ran molecule//,

verschillend bij verschillende zouten, het uranium er toch het karakter

aan geeft, door de spectra van al de zouten te onderwerpen aan de

zooeven uitgesproken wet.

De wet volgens welke tie homologe banden overeeidvomeji met

') Edmoxd Becquerei, loc. cil. S 4 etc. Hexri BEcgcEREL Gompt. Rend. t.

Cl 1S85 p. 1259.
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gelijke verschillen van tvillingsgetallen is de meest eenvoiuiige die

opeen\'oigende spectraalstreepen kan verbinden.

Wij mogen dns wel in herinnering iirengen, dat reeds sedert lang

deze wet. als met groote benadering geldend beschonwd, op de

uranjlzonleii de aandacht gevestigd had als zijnde deze uit liet oogpunt

der optische verschijnselen van bijzonder opmerkelijken moleen lairen

bouw. Dit is het uitgangspunt geweest van de eerste proeven

ondernomen om stralingen te zoeken analoog aan die, welke in

luciitiedige huizen gevonden waren. ') Zij hebben tot de ontdekking

van de i-adioactiviteit geleid.

§ 6. Aard eii irezcn van de [ihospliovescenüespectva dev uranyJ-

zouten. Wij hebben gezien Avelke de wet van opeenvolging der

homologe banden der \'erschillende groepen is. Zijn nu in een zelfde

groep de banden ook volgens een bepaalde wet verdeeld r In de

meest lichtende banden in het groen van het spectrum zijn de banden

talrijk vooral bij de temperatuur \an vloeibare waterstof, en vormen

zij een samengesteld geheel. Maar wanneer men de banden aan de

einden van het spectrum beschouwt, vooral de laatste groepen in het

rood, dan \vorden zij eenvoudiger en in vele gevallen blijft er alleen

een opeenvolging van dicht bij elkaar gelegen banden over, die op-

merkelijk verwant schijnen aan de groepen van banden in de ge-

canneleerde spectra der gassen (stikstof, koolstof) wanneer men deze

met een zwakke dispersie waarneemt. In de minst breekbare groepen

van het nranvl (fig. 10) is dit bijzonder in 't oog \allend. Deze

groepen bestaan uit een vrij sterk bandenhoofd naar de zijde der kleine

golflengten, gevolgd door 7 of 8 banden op regelmatige afstanden en

regelmatig in intensiteit afnemende naarmate men zich verder van het

bandenhoofd verwijdert. Ieder dier banden is een weinig dissymmetrisch,

waarbij de naar de kleine golflengten gekeerde zijde het scherpst

begrensd is. De blauwe groep van het zelfde zont (tig. 11) is even-

eens een gecanneleerd spectrum, maar het is samengestelder en de

lianden schijnen verscheidene o\'er elkaar \allende seriën te vormen.

Deze banden zijn niet fijn en vooral niet talrijk genoeg om na te

gaan of zij de wetten volgen, die Deslandres gegeven heeft voor de

opeenvolgende streepen van een zelfde groep of van de beginbanden

van een zelfde groep. Toch wordt deze wet, zooveel als men dit

verwachten mag, bevestigd vooral \oor de groepen in het oranje en

rood bij het enkelvoudige sulfaat.

Het komt ons dus voor dat deze spectra gecanneleerde spectra

van hetzelfde karakter als de bandenspectra der gassen zijn.

1) Henri Becquerel, Compl. Rend. GXXII, 26 Fevr. 1896, p. 420.
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Wij liel)l)eii gezoclit of liet magneetveld op de spectra van de

uranylzouten invloed heeft. In een veld, dat 20 Kilociaut>s te hoven kon

(jdan, loas, :e/fs bij de fijne handen hij 14 K. {vaste vmterstof) geen

loerking te bespeuren. Deze negatieve nitkonist vormt een nienwe analogie

tussclien deze spectra en de bandenspectra der gassen, die eveneens

in de meeste gevallen geen verandering in liet magneetveld ondergaan

al wordt dit ook tot de lioogste tlians bereikbare waarde opgevoerd. ')

§ 7. Verband tussclien de emissie door phosphorescentie en de

absorptie der uranyhouten. Omkeerbare en niet omkeerbare banden.

Wij hebben boven in herinnering geliracht, dat er groepen zijn,

die tegelijk emissie- en absorptiebanden bevatten. De kristallen van

autuniet (dubbel phosphaat van uraiiiuiu en calcium) een mineraal

waarvan men door klieving zeer doorschijnende plaatjes kan krijgen,

zijn bijzonder geschikt voor de studie der absorptie.

Fig. J2 geeft naast elkaar o[) een zelfde [ilaat het emissie- en

absorptie-spectriim van een autuniet plaatje bij J4° K. (vaste water-

stof) in hel blauwe en groene deel van het spectrum. Men ziet, dat

er twee zeer nabij elkaar gelegen gemeenschappelijke banden zijn, «.

is. krachtig als emissie en als absorptieband, /3 is krachtig als emissie-

en zwak als ab.sorptieband.

Fig. 13 geeft de S[)ectra van autuniet bij 80° K.

Men kan door een jiroef op in 't oogvallende wijze bewijzen, dat

sommige banden naar willekeur emissie- of absorptiebanden kunnen

zijn. Daartoe laat men een kraclitigen lichtlmndel door het kristal-

plaatje gaan on stelt op den absorptieband in, \ervolgens ver-

mindert men de sterkte van hel doorgelaten licht en verlicht tegelijk

het plaatje met steeds sterker violet licht. Men ziet dan den donkeren

band in een lichtenden., juist op dezelfde plaats yelege7i, band overgaan.

Deze proef, die bij de laagste temperaturen mogelijk wordt, gelijkt

op de klassieke proef van de omkeering der strepen bij een natrium-

\'lam.

De banden in de minder breekbare groepen kunnen niet omgekeeixl

worden : zij behooren alle tot het emissiespectrum.

Het opvallend verschil tussclien de groepen, die aan beide spectra

gemeen zijn, en die welke alleen tot het emissiespeclrum behooren,

schijnt te wijten aan de omkeerbaie banden, wier relatieve intensiteit

1) Dit is echter niet algemeen het geval Gelijk bekend is, heeft A. DuFOUR in

de spectra van chloruren en fluoruren der alkalische aarden talrijke banden ge-

vonden, die het Zekman elït'cl geven on oen vuii ons hooit dit ofïoot hij do yltrinin-

banden teruggevonden.

68*



( 1054 )

ten opzichte van do andere einissieliaiideii door deze eigensclia|i zeer

gewijzigd wordt.

De proef omtrent liet onikoeren \an sommige banden van uianyl-

zouten is liet eerste bewijs, dat sommige emissiebaiiden juist op
dezelfde plaats vallen als de absor|)tiebanden. Verder komen de niet

omkeerbare homologe banden \aii de andere groepen overeen met
met door zelfde verschillen daaraan verbonden trillingsgetallen in

het opgenomen licht.

Er blijkt dus een eenvoudig en onmiddellijk verband Insschen de

absorptie en de emissie in de nranvlzonten te bestaan.

Wij herinneren er aan dat de uranozouten, die niet phosphor-

e.sceeren, alisorptiespectra hebben, waarin de banden opmerkelijk

regelmatig de wol \ aii opeenvolging van do emissiebanden der

phosphorescentio van tic nranviverbindingen volgen ').

§ 8. P/iosphoresceiitie der :iriii;elrer/jindint/en bij lage temjieraturen.

Wij hebben slechts zeer weinig waarnemingen van de phosphore-

scen'.ie bij lage temperaturen met andere phosphoresceerende stoften

dan iiran\ Izoiiteii verricht. Wat de zwavelverbindingen der aard-

alkaliën betreft kunnen wij dan ook niets toevoegen aan den meester-

lijken arbeid van Lenard en Ki.att '-').

Wat het zwavolzink betreft, dit is zeer sterk lichtgevend, wanneer

het bij 80 K. door violet licht bestraald wordt en blijft langen tijd

nalichten ; 4 of 5 seconden na het ophouden der bestraling eindigt

het sterke iiilstralen, dan l)lijft het zwavelzink nog langen tijd met

een zacht licht schijnen. Bij het terugkeeren tot de gewone tempera-

tuur vertoont het zwavelzink van af het oogenblik, dat de verwar-

ming begint, een bijzonder sterken glans.

Bij waterstoftemperaturen is het bij bestraling en na i\^: i>estraling

bij verwarming nitgezondeii licht iets geringer.

De kleur van het door zwavelzink uitgezoiidcii licht schijnt iiij de

\erschillende temperaturen ilezelfdo te blijven en in het (trouwens

continue) spectrum kon tusschen 80^ K. en de gewone temperatuur

geen verandering worden bespeurd.

§ 9. Slotsom. Men moet do zouten \aii uranvl beschouwen als een

geheel op zich zelf staande, scherp van do andere onderscheidene

klasse van phosphoresceerende stoffen.

Door de onderzoekingen van Lecocq de Boisbaidkan, Lenakd en

1) Henki Becquerbl Compt. Rend. t. V.l. 1S85, p. 1252.

-) P. Lenard en V. Kl.\tt, Ann. d. Phys. u. Chemie IV. 15. U)(i4, p. 225—tJ82

eu -125—672.
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Klatt, Urbain over de zeldzame aarden, de zwavelverbindin^eii der

aardalkaliën en de aardoxyden is het bekend dat deze .stoffen in

zniveren toestand niet pliosplioresceeren. Het is bewezen, dat de

invloed van bijniengselen, welke het eerst door Edmond Becqueref,

werd gezien, onmisbaar is om in die sloffen de molecuulcomplexen,

Lenard's ,,centra", te vormen, die, in tegenstelling met de moleculen

der stof zelf, het vermogen hebben om licht uit te zenden.

Geheel anders is het met de zouten van uranyl gesteld.

Deze verbindingen phosphoresceeren altijd, ook wanneer zij geheel

zuiver zijn en elk van hen wordt gekarakteriseei'd door een eigen

duidelijk bepaald eniissiespeclrum.

Ook in andere opzichten onderscheiden de uranylzouten zich van

de zooeven genoemde stoffen, die eei'st door bijmengselen phosphores-

ceerend worden.

Zelfs wanneer de temperatuur zoo laag als die van vaste water-

stof is, wordt het bedrag der liclituitzending niet gewijzigd. De
uranylzouten geven geen thermoluminescentie. En eindelijk zijn

de spectra dezer zouten zeer merkwaardig gebouwd, terwijl er een

onmiddellijk \erband tusschen het emissie- en het absorptiespectrum

bestaat.

De verschijnselen bij lagere temperaturen, die de eigenaardigheid

der phosphoi'escenlie bij de uranylzouten bijzonder in het licht stellen,

drageji er dus toe bij een onderscheid vast te stellen tusschen tweeërlei

soorten van phosphorescentie, die een verschillenden oorsprong blijken

te hebben.

Terwijl bij de zeldzame aarden, de zwaveh'erbindingen en de

aardoxyden, volgens de schoone theorie \an Lenard, de electronen,

die onder de photoelectrische werking van het geabsorbeerde licht

cktor metaalatomen worden uitgezonden en bij hun terugkeer in deze

de phosphorescentie te weeg brengen, geleverd worden door de

atomen van het metaal, dat men in kleine hoeveelheid bij de onderzochte

stof heeft gevoegd om deze door de vorming iler ,,centra" phos-

phoresceerend te maken, en de bouw van de niolecuulcomplexen der

genoemde centra \erder een belangrijke rol bij de phosphorescentie

speelt, — moet men, op het voetspoor dierzelfde theorie, l)ij de

uranylzouten de verklaring van het verschijnsel zoeken in de bewe-

ging van de electronen, die het ui-aniumatoom zelf bevat en in den

bouw der moleculen van de stof zelf.

Daarbij dringt zich, vooral met het oog op de geringe belemmering,

die de koude aan het terugkeeren der electronen biedt, de vraag op,

of wellicht het geheele phosphorescentie-proces zich ook binnen het

uranium-atoom, althans binnen het uranyl, afspeelt, en electronen
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pliotoelectrisdi onder de werking' van liet geabsorbeerde licht door

een deel van dit atoom enkel naar andere deeien er \an \vorden

nitgezonden om lijdelijk daar te \erblijven en Itij hnn terugkeer in

den oorspronkelijken evemvifiitstoesiand het phosphorescentielicht nit

te stralen. De phosphoresoentiebeweging der electronen, en derhalve

de plaats der lianden in het spectrum zal natuurlijk bij verschillende

zouten in verschillende mate gewijzigtl worden dooi* den invloed (van

het eleetrisch veld) der andere atomen, die met het lu'aninm atoom

tot een molecuul zijn vereenigd.

VIT.KLARING DER FIGUREN.

Fig. 1. DulilM'lmIfuat laii iirtoiyl en Icolinm o) bij 288' K, ftj bij 80' K, c bij

20° K. Eerste specti-um, ti-alio van Rowland

De spectra «) en b) naast elkaar op dezelfde plaat opgenomen veioor-

loven de ligging der banden bij de gewone temperatuur en bij die van

vloeibare stikstof ommiddelijk te vergeliijken.

Fig. -2. O) Aitluniet (dubbeiphosphaat van uranium en calcium).

h) iliibhekMoniur van iiraii/ji en kaJiiiin.

c) uranylnüraat.

d) diibliel sidfaat van Hnnitjl eu kuUinn.

Temperatuur 80' K. Eerste specirum, tralie van Rowland.

Fig'. 3. a) en r) Did>bdchhiriiur niii iiraiiijl oi kolinm.

Il) en f) uranylnt/roid.

g) duliljelsiilfaat rati unuitjl en kuUum.

d) autuuiet (dubbeiphosphaat van uranium en calcium).

Temperatuur 140 K. Tweede spectrum, tralie van Rowland. Deze plioto's

geven de details der groepen bij de temperatuur van waterstof.

V\^. i en^. DubbeJsnlfuat van uranijt en kalium.

(O hij 14° K, l>) bij 20' K, c) bij 80' K.

Tweede spectrum, tralie van Rowland. Details der groepen bij de drie

genoemde temperatuieu,

Fig. 6. Naast elkaar geplaatste spectra van dubbelsulfaat van uramjl en

kalium bij 20" 1\. en van den yserbuog.

Tweede spectrum, tralie van Rowland. Voorbeeld van meting der

golflengte, de expositietijd is kort genomen om een nauwkeurige meting

mogelijk te maken.

Fig. 7. Dnbbelacetaat van uramjl en natrium bij 80^ K.

Eerste spectrum, tralie von Rowland.

Meting der golflengten en details der groepen.

Fig. 8. u) IJzerboog b) dubbelmlfaal van uranijt en natrium, c) dubbelsul-

facit van uranyl en ammonium.

Temperatuur 80^ K.

Eerste spectnun, tralie van Rcavland.

Meting tier golflengte en details tier groepen.

Fig. 9. Uranylaulfaat bij 80^ K.
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Fig. 10. a) IJzerhoog h) nranijlsnlfuul. Tcnipfralmii- 80° K. Eerste spectnim,

tralie van Rowland. Gaimolecring in h(.'t geel en liet (uanje.

Fig. 11. Uraiujlsulfuat. Temperatuur 80° K. Tweede spectrum, tialie van Kow-
LAMD. gecanneleerd spectium in liet groen-blauw.

Fig. 12. Absorptk' en emissie van hei autuniet (dubbel phospliaat van uranyl en

calcium) bij 14° K. Tweede spectrum, tralie van Rowland.
a) emissiespectrum, /;) absorptie-spectrum a en p, banden gemeen aan

beide spectra (omkeerbare banden).

Fig. 13. Aljsorptie en emissie van het autuniet bij 80° K. Eerste spectrum, tralie

van Rowland.

«) en h) twee der hoofdabsorptie-spectra van het kristal plaatje, c)

phosphorescentiespectrum ) omkeerbare band.

Natuurkunde. — De Heer K.\merlingh <)nnk!s biedt aan Mede-

deeliiig 109'^ uit bel Natuiirliundig Laboratorium te Leiden

J. P. Dalton'): „(Jnderzoekingen over het Joule Kelvin fj/k'^

in lift bijzondev hij lage temperaturen II. Het Joule Kelvin

ep'ect van Ivcid. bij 0° C' en dnilkinyen tot 42 atmosferen."

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lürentz).

§ J . In de vorige mededeeling ^j werd de gevolgtrekking gemaakt,

dat de voorwaarden waaronder Ols/ew.^ki's uitzettingen plaats vonden,

niet die vaaren welker vervulling noodzakelijk is voor de verwezen-

lijking van een zuiver Joule-Kelvin proces. In de volgende mede-

deeling zijn nadere gronden voor deze gevolgtrekking aange\'oerd

;

er wordt in aangetoond, dat speciale vooi'zorgen noodig zijn opdat

een reduceerkraantoestel, zooals door Olszewski gebruikt werd, een

juiste waarde \an het Joule-Kelvin effect kan geven : verder zijn de

proeven vermeld die geleid hebben tot de constructie van een redu-

ceerkraantoestel in liet bijzonder geschikt voor eefie bepaling van het

Joule-Kelvin effect i)rj lage temperaturen, en is de beschrijving van

dezen toestel gegeven. De uitkomsten, verkregen met dezen toestel

in liet geval van lucht bij 0° C, komen overeen niet die, berekend

uit de isotliermen, en ook met die, welke experimenteel bepaald zijn

door Jout.E en Kelvln.

^ 2. De iierekening geschiedde als voor waterstof (zie § B vorige

Mededeeling, Maart 1908;. Drie termen van de empirische toestands-

vergelijking bleken \oldoende. Zij wordt dus

1) De schrijver verrichtte dit onderzoek als Carnegie Research Fellow.

-) Zittingverslag, April (1909).
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meter wa-^ ueseliakeld, was 5 .M. laii^- en liad eeiie diameter van

3.5 mM.; .V,, 7 M. lang bij eeue iiiiddellijn van 1.25 mM. '),

eindigde in een rednceerkraan K, welke nitkomt in een klein

verzilverd vaeiinniglas //. Dit vacnumglas was geplaatst in een nienw-

zilveren doos, /j, , welke vrije gemeenschap met de bnitenluelil had

door middel van eene wijde bnis, ij^, en was beschermd tegen straling

van bo\eii af door vilt, bekleed met inkkelpapier. Inplaats van een

weeistandsthermometer, zooals door Olszewski gebi-iiikt werd, gaf

een thermo-element het temperatnurverschil aan tusschen het gecom-

primeerde en het ontspannen gas. De eene soldeerplaats, 7'A, , bevond

zich in het bad van constante temperatniir, dat de spiralen omringde,

en de tweede, 7%, , waarvan de draden geïsoleerd wai'en door kleine

glazen buisjes, h^ en h„ , bevestigd aan den top \ an de doos, bevond

zich in de ontspanningsruimfe (j. Op deze wijze was eene directe

meting van het warmte-eftect mogelijk.

§ 4. Het llierüiu-eleaienl was een Plaliiia-Constantaan element,

waarvan de dradeii zorgvuldig waren uitgegloeid. ^) De Platina-koper

soldeerplaatsen waren ,,beschermd" tloor koperen dopjes, volgens de

methode die steeds in dit laboratorium wordt toegepast. ') De electro-

motorische krachten werden gemeten volgens de compensatie-methode

door vergelijking met eene batterij van vijf standaard \VKSTON-elen)enten

naast elkaar, door middel van de vroeger beschreven polentiomeler

inrichting. *) Het thermo-element was gecalibreerd in stoom, een olie-bad

van gewone temperatuur, vloeibaar stikstofox} dule, vloeibare lucht en

vloeibare w-aterstof; in N,(). en vloeibare lucht door vergelijkuig met

een gond-weerstandsthermometer, en in vloeibare waterstof door ver-

gelijking met- een 7-*/-weerstandsthermometer. Beide deze weerstands-

thermometers waren te voren gecalibreerd met den stajidaard waterstof-

thermometer. ') De gevoeligheid van dit thermo-element vermindert

sterk in de nabijheid van vloeibare-waterstof-temperaturen, maar
bij hoogere temperaturen bleek het voldoende voor ons doel.

1) Deze doorsnede was loeu het nog zeer mueilijk was ziiivei- helium te verkrijgen

zoo klein genomen met hel oog op de lage temperatuur van vloeibare waterslof,

waarop de toestel met het helium zou wordeu gebracht. Verg. vorige Meded. g 1.

-) Bij proeven met helium bij de temperatuur van vloeibare waterstof zou het

thermo-element goud-zilver de voorkeur verdienen (zie Gomm. jV". 107''). (Zilt. versl.

Mei '08).

S) Gomm. Phys. Lab. Leiden N". 27 (Zitt.versl. Mei en Juni 1896).

*) Gomm. Phys. Lab. Leiden. N». 89 (Zitt.versl. Nov. 1903).

'") Gomm. N". 'JSc en ttyc (Zitt.versl. .luni 1906 en Juni 1907).



(
10'it» )

§ 5. Fig. 2 stL'll (Ui iiirii-liliii^i' voor Il'I- verkrijgiiifi- viiii den gus-

struoni en tot liet standvastig lioiiden van den druk. Een ükothkrhood-

compressdr in staat lOOÜO I.iler per luir samen te persen hield de

bns Cj, (capaciteit 25 L.) gevuld met drooge, koolzuur-vrije lucht

onder een druk van 70—80 atm., terwijl de druk werd aangegeven

door den manometer M. De druk in den ontspanningstoestel werd

geregeld door de kraan K en zijne grootte werd aangewezen door

eenen tweeden manometer onmiddellijk \oor de eerste koperen spi-

raal bevestigd ^). Om de waterdamp tegen te houden, werd een droogbuis

B, gevuld met vast KOB achter de kraan K geplaatst. Een kleine

luchtbus C', van 2—3 L. capaciteit, omringd met ijs, bleek van

groot voordeel te zijn om den expansiedruk constant te houden, en

om den schadelijken in\loed van mogelijke onregelmatigheden in het

nitstroomen tot een minimum te maken. Achter C, was het ontspannings-

apparaat van fig. I geschakeld benevens een manometer. De koelspiralen

werden gedompeld in water, dat zich in een glazen vat bevond, hetwelk

geheel door ijs werd omringd in een grooten aarden pot. Alvorens

een reeks waarnemingen te doen., werd de toestel gedurende 8— 4

uren in ijs geplaatst, teneinde overal volkomen dezelfde temperatuur

te krijgen; het stroomloos worden van den galvanometer wees

aan, wanneer de temperatuur in de ontspanningsruimte dezelfde was

geworden als in het omringende bad.

Van af het oogenblik dat eene ontspanning iiegonjien was, werd

de afwijking, veroorzaakt door den thermostroom in den aperiodischen

galvanometer van Hartmann en Braun (Med. N°. 89 Zitt. Versl. Nov.

1903) gevolgd; wanneer de afwijking constant geworden was —
meestal binnen 3 —5 minuten — en aldus een stationaire toestand

bereikt was, werd de electroniotorische kraclu genieten met den poten-

tiometer, waarbij nauwkeurige compensatie verkregen werd door

inschakeling van den astatischen beschermden galvanometer van DiBOis

en Rubens (vei'g. Med. N°. 89). Als een meting verricht was, werd

de instelling \an de kraan A' veranderd totdat de volgende druk

uit de reeks bereikt was en werd ile serie ^ au bewerkingen

herhaald.

§ 6. De met dezen toestel verkregen afkoelingen waren echter

abnormaal zooals blijkt uil

^) Laler zal lul blijken dat de druk, die door dezen manometer werd aangewezen,

niul de juisle waarde van den werkelijken uitzellingsdruk aangaf.
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aaniiaiue, tlat de waargenomen onregelnialiiilieid te wijten is aai'i

waraitegeleiding, wordt dan ook door ileze proe\en gesteund, want

de door geleiding overgevoerde warmte bij een gegeven temperatuiirs-

verscliil tusschen de kraan en het ontspannen gas is constant, terwijl

de lioeveellieid afgekoeld gas, bij gegeven druk, van de opening \aii

de kraan afliangt.

§ 7. Fierst meende ik, dat de waruitegeleiding te wijten was aan

den vorm van de kraan, die meebracht, dat de zich ontspannende straal

onmiddellijk na zijne vormijig (zie lig. 1) over een korten afstand

moest gaan langs de koperen wanden van de kraan. Een andere

kraan B werd toen geconstrueerd, z('»('i dat de aanraking \an de ont-

spannende gasstraal met liet materiaal, waarnit de kraan was gemaakt,

tot een minimum werd teruggebracht. Verdere reeksen van metingen

werden met deze nieuwe kraan gedaan, maar er werden geene beter

uitkomsten \erkregeii. Als te \oren werd verwarming waargenomen

bij de lagere drukken, en bij het openen van de kraan nam de waar-

genomen afkoeling bij gegeven druk toe, bereikte een maximum en

nam daai'ua weer af. De volgende gelallen zijn de maximum waarden.

TABEL III.

IJeeks V. Koperen Kraan I!. Lucht bij 0=* C. 18/2/08.

(/'r



( 1063
)

plieren zoiulcr lekken te weeratiuiii. Daarna werd j^las l)öi)roetVI,

hetwelk veel last veroui'zaakte, oiridat tle glazen kranen lioewel zeer

zorgvuldig afgekoeld, dikwijls braken voordat een druk van20atm.

bereikt was. Glazen punten, zoo geslepen, dat zij de kraan sloten,

bleken geheel onbruikbaar te zijn, want de punten braken geregeld

af, en verstopten de ki-aan. Daarof) werd een glazen kraan, gesloten

door een houten punt gebruikt; hij werd beproefd tot bij 70 atm.,

en hoewel de afsluiting niet volkomen was, kon hij toch voldoende

voor het doel geacht worden. De metalen kraan A' werd verwijderd

en de glazen in de plaats gesteld. De verbinding glas-koper werd

volgens de methode van Cailletet ') tot stand gebracht door het glas

in de blaasvlam .te platineeren, liet daarna electrol3tiscli te verkoperen

en het ten slotte op de gewone wijze te soldeeren. De verbinding

bleek zeer iieclit te zijn en bood weerstand aan een druk van 70 atm.

§ i). Het is duidelijk uit de volgende resultaten, welke verkregen

werden met dezen toestel, dat door het gebruik van een niet-gelei-

dende kraan de te voren waargenomen verwarmingseifecten bij lage

drukken geëlimnieerd zijn.

TAÜKi. IV.

Lucht bij 0° e. :]O/3/08.

om'" c.

1.97 „

2.78 „

3.67 „

5.47 „

7.37 „

Dat, hoewel de warmtegeleiding met goed gevolg geëlimineerd

is, (Ie uitkomsten' volstrekt niet ([uantitatief o\ereenstemmen met

die van Joulk en Kei.vin, of met de in § 2 uit de isothermen

berekende resultaten, is te wijten aan het feit dat de tweede spiraal

s., zoo nauw was, dat de wrijving van het stroomende gas een

drukverval langs de buis vei-oorzaakte, hetwelk bij deze temperatuur

zeer aanzieidijk is en vaal te groot om door berekenijig voldoende

nauwkeurig als correctie in rekening gei)racht te worden.

Kleiner werd deze correctie toen de nauwe buis door twee naast

elkander geplaatste van 2.5 ni.AI. nnddellijn vervangen word. Toen

werden de volgende resultaten verkregen :

iiecks XII.
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een manometer, die den druk aangeeft, waarbij liet gas zioli uitzet.

Van de spiraal .v.. gaat het gas door de reduceerkraan, K, die geregeld

wordt door een lionten punt, p, zet zicli in het vacunmglas y uit, en

ontsnapt door de wijde buis jB, . Het vacunmglas, </, is als te voren

geplaatst in een nieuw-zilveren doos i?i , en is beschermd tegen straling

van boven af. Ken thermo-element, welks eene soldeerplaats, 7%i, zich

bevindt in het vloeistofbad, en <le andere, 77/, , in de expansieruimte,

geeft het verschil aan tusschen de temperaturen van het gas vóór en

na de uitzetting. De wijze van isoleering werd verbeterd, want de

glazen buisjes [h^ en />., in fig. 1) veroorzaakten voortdurend last door

op ongelegen tijdstippen te l)reken. In den nieuwen toestel gaan de

draden van het thermo-elenient door glascapillairen geïsoleerd, van

af den lup van den toestel naar iteneden door de nieuw-ziheren

buizen, //, en //.. . Door middel van een roerder, R, in beweging

gebracht door een draad, /, loopend over een katrol, /, wordt de

vloeistof in het bad bewogen en de temperatuur constant gehouden.

Warmtegeleiding naar het bovenste deel \an den toestel wordt tot

een minimum beperkt door hem in te sluileii in eenen nieuw-zilveren

cylinder, c.

§ 11. Een nieuwe reeks waarnemingen werd met dezen toestel

en de inrichting van fig. 3 gedaan met lucht bij eene temperatuur

van 0° C.

15/3/09.
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teekening aangege\'eii, zij wijzen op goede oxereensteinmiiig tiissclien

de waargenomen en de berekende waai'den.

§ 12. Her bleet' de vraag ot' aan de verkregen uitkomst soms nog

eene correctie moest woi'den aangebracht voor mogelijke warmte-

toevoer aan liet gas gedurende de expansie. Daarom werden nog

eenige metingen gedaan om den invloed van de lioeveellieid gas, die

bij een zelfde drukking door de kraan stroomt, bij verschillende

opening oji de al'koeling te liepalen.

Bij zeer kleine ki'aano|)ening, toen de lioeveelheid lucht gering

was, gaf liet lliermoeleinent een merkbaar hoogere temperatuur dan

bij grootere o|>eiiiiig, maar bij het vergrooten van de kraanopening

nam het afkoelingsetfect snel toe en werd allengs een toestand bereikt

in welke eene verdere vermeerdering van door den toestel stroomend

gas geen verderen meetbaren invloed had op het waargenomen af-

koelingsetfect . Met luclil, bij voorbeeld, bij O^C, zich uitzettende van

een gelijkblijveiiden druk van 5.16 at in. werden de volgende resultaten

verkregen

:

Lit. per iniuuut. Afkoeling in %' p. atm. drukverschil.

5.5 0.244

8.2 0.258

11.4 0.272

12.0 0.273

12.8 0.273

14.0 0.273

De te kleine afkoeling bij kleinere doorstroomingshoeveelheden kan

het gevolg zijn zoowel van eene, zij het dan ook geringe warmte-

geleiding langs de glazen kraan als van een onvoldoende afkoeling

van het thei-moelement, hetwelk voortdurend door straling en warnite-

geleiding eenige warmte \an buiten moet opnemen, al werd ook,

zelfs bij de kleinste kraaiiopening de lucht in het vacunmglas in

minder dan een seconde geheel vervangen. Uit het feit, dat een

eindtoestand onafhankelijk van de snelheid bereikt wordt, schijut

echter o]) te maken, dat de voor \varmtetoe\'oer aan te brengen

correctie met toenemende snelheid ^) zeer sterk afneemt en bij mijne

proeven niet meer in aanmerking komt. De verklaring van deze

omstandigheid kan eerst door \ei'dere proeven gegeven worden.

§ 13. Uit het voorgaande volgt:

1°. Bij experimenteele bepalingen van het .Ioule-Kelvin effect met

') De kraan liel s;cen grooler vtjrscliil van snellieid toe.
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een rednceerkr.aan-appai'aa( moeten bijzondere voorzorgen worden

genomen om den jnisten ontspanningsdruk waar te nemen, en om de

afwezigheid \ an wai-nitegeleiding naar den zich ontspannenden gassti'aal

te verzekeren.

2°. De speciale hier lieschi'even toestel geeft voor lucht bij O' C.

een .Ioui.e-Kklvin etfeet, dat overeenstemt met de waarnemingen van

.]ou],E en Kelvix en met de volgens de empirische isothcrmen bere-

kende waai'den.

Wat de practische toepassing van het Joii.e-Kei.vin elfecl in het

Linde-Hamvson proces om gassen vloeibaar te maken beti-eft, waarbij

een rediiceei-kraan, die de warmte goed geleidt, wordt gebrnikt, zoo

dient te worden opgemerkt, dat daarbij warmtetoevoer van nit de

kraan aan het gas van veel minder belang wordt dan bij eene nanw-

kenrige bepaling van het elfect, daar de kraan en toevoerbnis bij

het regeneratieproces door het ontspannen gas afgekoeld worden.

Ten slotte, !)elnig ik gaarne mijne erkentelijkheid aan Prof. H.

Kameri.inoh Onnes, die mij Int dit onderzoek nitnoodigde, en Prof.

J. P. Kienen, voor hnnne belangstelling in het werk, en voor hnn

nuttigen raad, en aan het 0.\knegie Trust voor den financieelen steun

ter tegemoetkoming in de kosten van het onderzoek.

Plantkunde. — De Heer Went biedt voor de Werken der Akademie

eene verhandeling aan, getiteld: „Untersnchniuien ui'J>er

Pododiemaceen.''

De vergadering wordt gesloten.

ERRATA.

p. 74.5 1-. 7 V. o. staal „ohi'ül'iï" lees ,,even".

(6 Mei, 1909).
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